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DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA
1.1. Contexto educacional
A cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, é a quarta maior cidade do estado, com uma população
estimada em 503.000 habitantes. Conforme dados do IBGE, Juiz de Fora polariza uma mesorregião
com cerca de 2 milhões de pessoas, o que corresponde a mais de 1% da população brasileira. Sua
área de influência se estende por toda a Zona da Mata, uma pequena parte do Sul de Minas e também
do Centro Fluminense.
Juiz de Fora apresenta um cenário educacional gratificante. A série temporal que mede a
evolução estatística desse setor mostra uma tendência positiva da taxa de alunos matriculados no nível
superior segundo o Anuário Estatístico de 2011, que aponta em 2009 cerca de 27.260 alunos
matriculados neste segmento. Vale ressaltar que o Plano Nacional da Educação determina como meta
que 30% da população de 15-24 anos esteja matriculada no nível superior.
O fluxo de pessoas de cidades circunvizinhas e da referida mesorregião para Juiz de Fora, chega
a acrescentar 10% à população local, com o objetivo de cursarem não só o ensino médio, como também
o superior. É natural que a demanda permaneça crescente, ainda que os cientistas ensinem que, em se
tratando de mercado, nada cresça para o infinito.
Em um mundo dominado pelo hibridismo das socialidades, onde a desconstrução identitária e
a afirmação alteritária vertebra de forma difusa, sob o império da velocidade virtual, torna-se
imperativo reformular o lugar que a Psicologia ocupa na sociedade brasileira.
Historicamente a Psicologia travou árdua batalha para construir e solidificar os pilares da
profissão, porém, isto ocasionou a adoção de uma prática subordinada ao modelo biomédico, no qual
a atuação clínica é privilegiada. Obviamente, o distanciamento da realidade social e o enclausuramento
do profissional psicólogo no consultório foram inevitáveis. O elitismo do qual a profissão foi acusada
é mera e natural consequência da referência adotada durante anos. Não obstante, esta postura foi
necessária e importante naquele contexto, mas não há, nos dias atuais, como negar que a Psicologia
necessita modificar sua relação com uma sociedade, repleta de demandas focalizando e o seu
compromisso com a população e suas urgências, os desafios do mundo moderno e os Direitos
Humanos.
Esta reflexão também encontra respaldo no Código de Ética Profissional do Psicólogo –
aprovado em 27 de agosto de 2005 – o qual defende nos Princípios Fundamentais, dentre outros pontos
igualmente importantes, que o profissional trabalhará visando promover a saúde, a qualidade de vida
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das pessoas e das coletividades, por meio de contínuo aprimoramento, com responsabilidade social e
contribuindo para promover a liberdade, a dignidade, a igualdade e a integridade do ser humano.
A história biológica, pessoal, familiar, as condições sócio históricas e a cultura são aspectos
fundamentais e relevantes no estudo da saúde do indivíduo, considerado como um ser dinâmico e
plástico em constante interação com uma sociedade concebida como uma rede de significados.
Estas reflexões norteiam a construção deste projeto pedagógico que pretende propiciar, além
de uma sólida formação teórica e prática, uma formação ética e comprometida, instaurando novos
parâmetros de ação e promovendo transformações efetivas que conduzam à promoção da saúde e da
dignidade do ser humano.
A Psicologia assim concebida necessita de uma formação generalista, rompendo com o
confinamento na atuação clínica. Os diversos locais e contextos existentes para a atuação do psicólogo,
individualmente ou em equipe multiprofissional, demandam que o percurso acadêmico do futuro
profissional seja contemplado com um amplo panorama sobre linhas teóricas e abordagens técnicas e
metodológicas, aplicações práticas e empíricas, problematização e inserção na realidade,
contextualização biológica, psicológica, histórico cultural, e ética. Somente assim, o Psicólogo poderá
responder às questões e demandas da sociedade, e trabalhar para transformações efetivas da realidade.
A apresentação do município de Juiz de Fora, e a reflexão sobre a Psicologia no mundo atual
constituem o cenário para a proposta de abertura deste curso de Psicologia, com certa singularidade e
identidade própria em sua conformação, orientado pela Resolução N°5, de 15 de março de 2011, do
Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior (que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia), e fiel ao Código de Ética
Profissional do Psicólogo.
Isto posto, acredita-se que existem alguns “flancos” na formação profissional do Psicólogo que
estavam, até certo ponto, inexplorados e que precisavam ser abordados. Desta forma os princípios que
se mantém em vigor e que denotam o diferencial, em relação às demais graduações em Psicologia da
região, do curso de Psicologia da Faculdade Machado Sobrinho, o qual teve seu reconhecido em ,
obtendo nota 4 do MEC são:
a) A consolidação de um curso voltado para o contexto social, tendo em vista o sensível
aumento da incorporação dos profissionais da Psicologia na saúde coletiva, na
elaboração, participação e planejamento das políticas públicas e sociais atinentes à
saúde, nos Programas de Saúde da Família (PSF) e em organizações do terceiro setor,
inclusive na mesorregião;
b)

A preparação efetiva do profissional para contemplar a diversidade que configura o
exercício da profissão atuando em campos relegados a um segundo plano, destacam-se:
7

sócio comunitário, jurídico, ambiental, escolar, organizacional e do trabalho, esporte,
publicidade e propaganda, trânsito, hospitalar.
c) A priorização da inserção do profissional na realidade social, capacitando-o para atuar
em instituições e equipes multiprofissionais;
d) A preparação do egresso para considerar a psicologia clínica para além dos
atendimentos psicoterápicos individuais e particulares. Isto é, estar preparado para
realizar psicoterapia de grupo, de casal, de família; trabalhar com criança, adolescente
adulto e idoso de qualquer nível social; em diversas orientações teóricas oficiais.
e) A oferta de suporte psicossocial para a região na qual esta Instituição de Ensino Superior
localiza-se geograficamente (região sul/sudoestes do município), pois essa conta com
apenas uma Unidade Básica de Saúde, e poucas ações sociais locais (futebol feminino,
sociedade pró-melhoramento do bairro, igreja católica), e ainda, segundo o Atlas Social
de Juiz de Fora – Diagnóstico (realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora), a condição
sócio econômica é baixa.

Considera-se, contudo, que o mercado de trabalho necessita de um profissional bem preparado,
com habilidades transdisciplinares e capacidade de lidar com conteúdos de forma transversalizada.
Como disse Ana Bock “o conhecimento não é ingênuo e nem neutro e isso exige que saibamos
nos posicionar” (ABEP, 2005).

1.2 Políticas institucionais no âmbito do curso
A política institucional do Curso de Psicologia ramifica-se em várias direções:
1°) Relacionamento com a comunidade: o psicólogo necessita estar voltado para as questões e
problemas de sua região, comprometendo-se com as demandas da sociedade e com os cuidados
integrais à saúde através da prevenção, da intervenção e do tratamento da ampla gama de fenômenos
psicológicos do ser humano.
Esta IES encontra-se geograficamente localizada em uma região da cidade onde as formas de
atendimento à população são precárias, portanto a prestação de diversos serviços é consequência
natural através das Práticas Profissionais Supervisionadas, principalmente nos campos Sócio
Comunitário, Escolar e Clínica, através do “Instituto Vida”, que contempla diversas formas de
atendimento à população, bem como propicia a inserção do formando no campo de atuação da
psicologia.
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Além do “Instituto Vida”, diversos convênios foram firmados a fim de propiciar ao discente
campo para Prática Profissional Supervisionada nas áreas: psicologia hospitalar, trânsito,
organizacional e do trabalho, jurídica, escolar, sócio comunitário, reafirmando a importância da
inserção do profissional na sociedade.
2°) Pesquisa: o curso contou, até 2016, com os “Espaços de Estudos e Pesquisas”, os quais tinham
como objetivo principal a capacitação do aluno para elaborar, desenvolver projetos de pesquisa
despertando o interesse pela busca permanente de explicações sobre a realidade. No atual momento,
os “Espaços de Estudo e Pesquisa” estão passando por um processo de transformação na qual se
pretende, a princípio, transformá-los em “Treino de Pesquisa”, pois é necessário que estes espaços se
tornem ainda mais efetivos e que consigam transpor a barreira entre o desejo e a prática da pesquisa
em Psicologia. Portanto, os Espaços de Estudo e Pesquisa sobre “Políticas Públicas de Saúde”,
“Subjetividade e Cybercultura”, “Psicologia Organizacional e do Trabalho”, “Núcleo de
Desenvolvimento da Cognição Humana”, os quais tiveram boa produtividade, encontram-se em fase
de reformulação. Ainda se encontra em atividade o “Espaço de Estudo e Pesquisa sobre Violência e
Criminalidade”.
3°) Atividades Extras e Complementares ao curso.
 Visitas Técnicas: Museu da Imagem e Inconsciente (Rio de Janeiro), Museu da Loucura
(Barbacena);
 Datas Representativas: Dia do Psicólogo; Setembro Amarelo, Luta contra a homofobia,
Consciência Negra, entre outros.
 Parceria com o Conselho Regional de Psicologia através de participação em eventos,
palestras, grupos de discussão, dentre outras atividades.
 Patrocínio e participação no ENJUPSI (Congresso Internacional de Psicologia, Congresso
de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes, Encontro Juizforano de Psicologia).
 Parceria com outras Instituições ocorrendo a disponibilização do espaço físico da faculdade
para realização de Congressos, tais como o I Congresso de Terapias Cognitivas.
 Semana de Tendências: evento desta IES, onde o colegiado do curso organiza palestras,
oficinas, mini cursos e workshops.

4°) Interdisciplinaridade e Ética Profissional: a psicologia deve estar integrada e articulada a outras
ciências, assegurando uma compreensão integral e contextualizada dos fenômenos e processos
psicológicos, propiciando uma formação teórica, prática e ética.

9

1.3. Objetivos do curso
- Geral: Propiciar a formação generalista e ética do psicólogo capaz de apreender, criticamente, a
complexidade do ser humano em sua totalidade biopsicossocial; e de, ao considerar as interfaces dos
processos psicológicos (interpessoais e intrapessoais) com o contexto histórico, cultural e político,
compreender o comportamento humano em sua dimensão individual, grupal e social.
- Específicos
a) Conscientizar o graduando em psicologia da importância dos princípios éticos no exercício
profissional, bem como da relevância de seu comprometimento na defesa dos direitos humanos
e na promoção da cidadania;
b) Possibilitar ao graduando condições para que possa desenvolver a pesquisa científica
colaborando para o crescimento da profissão;
c) Capacitar o graduando teórica e tecnicamente para que possa inserir-se nos diversos campos
de ação da psicologia (clínica, escolar, hospitalar, organizacional, jurídica, social, comunitária,
esportiva, marketing e propaganda, saúde coletiva, trânsito e ambiental), analisando, avaliando
e intervindo nos fatores determinantes dos fenômenos psicológicos de forma a melhorar a
qualidade de vida e a saúde do ser humano;
d) Ampliar o conhecimento teórico e técnico do graduando possibilitando que seja capaz de ações
preventivas em sua atuação profissional;
e) Desenvolver as competências e habilidades necessárias para que o graduando se torne um
profissional capaz de exercer sua profissão de modo criativo e competente, interagindo com
outras ciências, contribuindo assim para o crescimento da psicologia.
f) Promover uma formação acadêmica generalista, sólida, crítica e comprometida com as
demandas da realidade social;
g) Fortalecer a inserção social do psicólogo para que construa o conhecimento e as estratégias de
sua atuação profissional de modo contextualizado;

1.4. Perfil profissional do egresso
A necessidade de alterar a forma de conceber e exercer a profissão do psicólogo fundamentou
a construção deste curso. Acredita-se que o psicólogo necessita de uma sólida formação teórica, técnica
e ética, que lhe possibilite investigar e interagir criticamente com diferentes campos do conhecimento,
e consequentemente atuar nas diversas áreas da psicologia, como agente de transformação, na direção
da construção de uma sociedade mais justa e democrática.
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Para compor este perfil profissional entende-se que são importantes as seguintes competências
e habilidades, conforme a Resolução N˚ 5, de 7 de março de 2011, Art. 8˚ e Art. 9˚, do Conselho
Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior, que institui as Diretrizes Curriculares para os
cursos de graduação em Psicologia:

Das Competências:
a) analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos;
b) analisar o contexto em que atue profissionalmente em suas dimensões institucional e
organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre seus agentes sociais, relacionandoos ao conhecimento científico.
c) atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos
envolvidos assim o recomendar;
d) identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos,
planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população alvo,
tanto de forma preventiva quando terapêutica;
e) avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva em diferentes
contextos;
f) realizar diagnóstico e avaliar processos psicológicos de indivíduos, grupos e organizações;
g) coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e sócio culturais
de seus membros;
h) relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais
requeridos na sua atuação profissional;
i) realizar orientação, aconselhamento psicológico, psicoterapia e outras estratégias clínicas
frente a questões e demandas de ordem psicológica apresentadas por indivíduos ou grupos em
diferentes contextos;
j) intervir de forma preventiva ou terapêutica em diversos níveis e campos de ação, considerando
as características da situação e dos problemas específicos em questão.
k) elaborar relatos científicos, e documentos técnicos próprios do psicólogo;
l) identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da psicologia,
vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos
de pesquisa, gerando conhecimento a partir da prática profissional.
m) apresentar trabalhos e discutir ideias em público
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Das Habilidades:
Para apoiar estas competências o graduando necessita adquirir habilidades, destacam-se:
a) realizar levantamento bibliográfico em meios convencionais ou eletrônicos;
b) ler e interpretar livros, textos, artigos científicos, enfim a produção teórica da área de
psicologia;
c) planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diversos
contextos;
d) utilizar os métodos quantitativos e qualitativos de investigação científica;
e) analisar, descrever e interpretar os processos psicológicos e comportamentais;
f) analisar, descrever e interpretar as manifestações verbais e não-verbais como fontes de acesso
à subjetividade do indivíduo;
g) diagnosticar, descrever, executar e avaliar intervenções no âmbito das áreas de atuação
profissional em Psicologia

1.5. Estrutura Curricular
As Diretrizes Curriculares Nacionais, N° 5/2011, referente ao curso de Psicologia, salienta a
diversidade de orientações teórico-metodológicas, práticas e distintos campos de ação profissional
(Art. 10˚), por isso determina que a formação no curso de Psicologia em uma Instituição de Ensino
Superior (IES) deve se organizar em torno de ênfases curriculares. A Faculdade Machado Sobrinho
oportunizará duas ênfases (Art. 12˚) ao aluno, a saber:

1.5.1. Ênfases do curso
a) Ênfase I: Psicologia e processos de prevenção, promoção da saúde e intervenção em instituições
privadas e públicas:

a.1) Competências Específicas:
-

Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos;

-

Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e
organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre seus agentes sociais,
relacionando-os ao conhecimento científico.

-

Atuar inter e multi profissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos
envolvidos assim o recomendar;
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-

Analisar o contexto em que atue profissionalmente em suas dimensões institucional e
organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre seus agentes sociais,
relacionando-os ao conhecimento científico.

-

Diagnosticar, planejar e intervir de modo preventivo em relação à saúde mental do indivíduo
nas instituições, organizações e nas comunidades;

-

Elaborar relatos científicos, e documentos técnicos próprios do psicólogo;

-

Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos,
planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características

do próprio alvo

tanto de forma preventiva quando terapêutica;
-

Realizar diagnóstico e avaliar processos psicológicos de indivíduos, grupos e organizações;

-

Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e sócio
culturais de seus membros;

a. 2) Habilidades Específicas:
-

Analisar, descrever e interpretar os processos psicológicos e comportamentais;

-

Analisar, descrever e interpretar as manifestações verbais e não-verbais como fontes de acesso
à subjetividade do indivíduo;

-

Diagnosticar, descrever, executar e avaliar intervenções no âmbito das áreas de atuação
profissional em Psicologia

-

Ler e interpretar

livros, textos, artigos científicos, enfim a produção teórica da área de

psicologia;
-

Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diversos
contextos;

-

Realizar levantamento bibliográfico em meios convencionais ou eletrônicos;

-

Utilizar os métodos quantitativos e qualitativos de investigação científica;

b) Ênfase II: Psicologia e Processos Clínicos:
b.1) Competências Específicas:
-

Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos;

-

Atuar inter e multi profissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos
envolvidos assim o recomendar;

-

Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos,
planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características do próprio alvo
tanto de forma preventiva quando terapêutica;
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-

Realizar diagnóstico e avaliar processos psicológicos de indivíduos, grupos;

-

Realizar orientação, aconselhamento psicológico, psicoterapia e outras estratégias

clínicas

frente a questões e demandas de ordem psicológica apresentadas por indivíduos ou grupos;
-

Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais
requeridos na sua atuação profissional;

b.2) Habilidades Específicas:
-

Analisar, descrever e interpretar os processos psicológicos e comportamentais;

-

Analisar, descrever e interpretar as manifestações verbais e não verbais como fontes de acesso à
subjetividade do indivíduo;

-

Diagnosticar, descrever, executar e avaliar intervenções no âmbito das áreas de atuação
profissional em Psicologia

-

Ler e interpretar livros, textos, artigos científicos, enfim a

produção teórica da área de

psicologia;
-

Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diversos
contextos;

-

Realizar levantamento bibliográfico em meios convencionais ou eletrônicos;

1.5.2. Eixos estruturantes do curso de psicologia
As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2011, nas quais se baseou o projeto original
determinam que o Projeto Pedagógico do curso de Psicologia articule as competências, as habilidades,
o conteúdo teórico e prático das disciplinas aos eixos estruturantes explicitados (Art. 5˚). Bem como,
de acordo com o Art. 14˚, organize as disciplinas em Núcleo Comum e Parte Diversificada (articulada
às ênfases do curso), com as respectivas competências e habilidades.

Das Disciplinas do Núcleo Comum:
Tabela 1: Relação dos eixos estruturantes e das disciplinas do núcleo comum do Curso
Eixo Estruturante
1. Fundamentos epistemológicos e históricos

2. Fundamentos teórico-metodológico

-

Disciplina Núcleo Comum
Bioética
História da Psicologia
Filosofia, Ciência e Epistemologia
Ética Profissional
Psicologia Comportamental
Psicologia: Ciência e Profissão
Avaliação Psicológica I
Avaliação Psicológica II
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3. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional
4. Fenômenos e processos psicológicos
-

5. Interfaces
com
conhecimento

campos

afins

do -

Dinâmica de Grupo I
Dinâmica de Grupo II
Fundamentos da Psicomotricidade
Gestalt: Teoria e Técnica
Intervenção Primária
Neuropsicologia I
Orientação Profissional
Processos Psicológicos Básicos
Psicanálise: Teoria e Técnica
Psicodrama: Teoria e Técnica
Psicologia Cognitiva: Teoria e Técnica
Teorias e Processos Grupais
Metodologia de Pesquisa Científica
Pesquisa e Psicologia
Projeto Experimental I
Projeto Experimental II
Psicologia Ambiental I
Psicologia e Arte I
Psicologia Comunitária I
Psicologia do Desenvolvimento do
Adolescente
Psicologia do Desenvolvimento da Criança
Psicologia do Desenvolvimento da
Maturidade e da Velhice
Psicologia Escolar I
Psicologia Escolar II
Psicologia do Esporte I
Psicologia Hospitalar I
Psicologia Jurídica I
Psicologia Organizacional I
Psicologia Organizacional II
Psicologia Social I
Psicologia Social II
Psicologia do Trabalho
Psicologia do Trânsito I
Psicopatologia I
Psicopatologia II
Psicopatologia III
Teoria Psicológica e Necessidades Especiais
Teoria Psicológica da Personalidade I
Teoria Psicológica da Personalidade II
Análise Social da Família
Antropologia Geral
Estatística
Genética Humana
Neuroanatomofisiologia
Neurociência do Comportamento
Novas Tecnologias e Hipermídia
Políticas Públicas de Saúde
Psicologia: Publicidade e Propaganda
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6. Práticas profissionais

-

Sociologia Geral
Violência e Segurança Pública
Vivência Profissional Supervisionada I:
Vivência Profissional Supervisionada II:
Vivência Profissional Supervisionada III:
Vivência Profissional Supervisionada IV:
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Clínica I
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Clínica II
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Escolar I
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Escolar II
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Hospitalar I
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Hospitalar II
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Sócio-Comunitária I
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Sócio-Comunitária II
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Trânsito I
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Trânsito II
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Jurídica I
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Jurídica II
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Organizacional e do Trabalho I
Prática Profissional Supervisionada em
Psicologia Organizacional e do Trabalho II

- Das Disciplinas Eletivas:
Considera-se disciplinas eletivas aquelas que possuem grande importância para a formação do
aluno, porém, podem ser consideradas para além da formação básica do estudante.
A oferta de disciplinas nessa modalidade privilegia, principalmente, dois fatores: o primeiro
refere-se à oportunidade de amadurecer a capacidade de escolhas do aluno e de enriquecimento de seu
histórico escolar; a segunda refere-se à possibilidade de inserir uma diversidade de conhecimentos
psicológicos, inclusive, privilegiando campos em ascensão bem como pesquisas acadêmicas do corpo
docente, a fim de antecipar aprendizagens que ainda levarão um tempo para serem consolidadas nas
grades curriculares tradicionais. Dessa forma, destaca-se o pioneirismo da formação e o
desenvolvimento crítico e maturacional dos formandos.
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A escolha (votação) das disciplinas ocorrem da seguinte forma: as disciplinas que estarão
disponíveis para a eleição são apresentadas aos alunos com antecedência e subsequentemente é feita a
eleição das mesmas por votação direta.
Para a inclusão das disciplinas no hall de eletivas o professor deverá enviar, para o coordenador
do curso, projeto da mesma, constando ementa, objetivos e referências bibliográficas. Em sequência,
as disciplinas são apresentadas ao NDE para avaliação da relevância e, por fim, são apresentadas ao
Colegiado de Curso para aprovação ou não aprovação das mesmas (votação por maioria simples).
Salienta-se que todas as disciplinas possuem carga horária equivalente a 45 horas.

DISCIPLINAS ELETIVAS OFERTADAS PARA 2018.2
DISCIPLINAS
E. A. em Psicanálise: Winnicott
E. A. em Psicologia e Políticas Públicas
E. A. em Psicologia Organizacional e do Trabalho
E. A. em Psicopatologia Infantil (a confirmar)
E. A. Psicologia Jurídica
E. A. em Atenção Psicossocial: Álcool e outras
drogas
E. A. em Avaliação Psicológica - Pfister e
Palográfico
E. A. em Avaliação Psicológica - Rorschach
E. A. em Gestalt-Terapia
E. A. em Política e Psicologia: elaboração e gestão
de projetos sociais.
E. A. em Prevenção, Cuidados Infantis e Clínica
Reichiana
E. A. em Psicanálise: Teoria de Jacques Lacan
E. A. em Psicologia Cognitiva Comportamental
E. A. em Psicologia do Esporte
Língua Brasileira de Sinais - Libras
Psicologia Analítica (Jung): Teoria e Técnica
Psicologia da Comunicação
Psicologia e Cinema
Psicologia e Política
Psicologia e Religião
Reich: Teoria e Técnica
Técnica de Exame e Aconselhamento Psicológico
(nova – votação)
Teoria e Técnica em Psicoterapia Infantil (a
confirmar)
Tópicos Especiais em Avaliação no Trânsito (Nova –
votar)
Tópicos Especiais em Saúde Coletiva
Tópicos Especiais em Saúde Mental: Perspectivas
em política e assistência

EIXOS ESTRUTURANTES
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Fenômenos e processos psicológicos
Fenômenos e processos psicológicos

ÊNFASE
II
II
I
I
II
I

Fundamentos teórico-metodológicos

I, II

Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos

I, II
I, II
I, II

Fundamentos teórico-metodológicos

II

Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Interfaces com campos afins
Fundamentos teórico-metodológicos
Interfaces com campos afins
Interfaces com campos afins
Interfaces com campos afins
Interfaces com campos afins
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos

I
I, II
II
II
II
I, II
II
I, II
I, II
I, II
I, II

Fundamentos teórico-metodológicos

I, II

Fundamentos teórico-metodológicos

II

Fenômenos e processos psicológicos
Fundamentos teórico-metodológicos

II
I, II
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*A abreviatura E. A. refere-se a Estudos Avançados.
DISCIPLINAS ELEITAS PARA 2018.2
DISCIPLINAS
Técnica de Exame e Aconselhamento Psicológico
Estudos Avançados em Psicologia Jurídica
Estudos Avançados em Psicanálise - Winnicott
Estudos Avançados em Psicanálise - Lacan
Tópicos Especiais em Saúde Mental: Perspectivas
em política e assistência
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais

EIXOS ESTRUTURANTES
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos
Fundamentos teórico-metodológicos

ÊNFASE
II
II
I, II
I
I, II

Interfaces com campos afins

I, II

1.5.3. Da estrutura curricular:
Vale ressaltar que, após sete turmas formadas, e após intensa troca de informações entre o corpo
docente e o corpo discente, algumas modificações à estrutura curricular foram propostas. O intuito foi
o de ajustar os conteúdos às demandas e corrigir pequenas falhas observadas ao longo dos anos. Dessa
forma algumas disciplinas foram unidas, outras tiveram o conteúdo diluído em disciplinas afins e
algumas novas disciplinas foram criadas.
A implantação da nova grade curricular teve início em fevereiro de 2017 com a entrada da
turma 2017.1 e prosseguirá com está turma e com as subsequentes.
Destaca-se que o planejamento da nova estrutura está sendo feito através de debates realizados
no Colegiado de Curso e organização das ideias pelo NDE (Núcleo Docente Estruturante).
Na tabela a seguir as mudanças estão presentes apenas nas grades do primeiro e segundo
períodos; na relação de disciplinas dos demais períodos ainda prevalece a antiga grade, podendo,
portanto, aparecerem algumas distorções inerentes à transição.

Tabela 3: Distribuição das disciplinas por período:
Nova Grade do Primeiro Período
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antropologia Geral
Estatística
Filosofia , Ciência e Epistemologia
Genética Humana
História da Psicologia
Metodologia de Pesquisa Científica
Processos Psicológicos Básicos
Psicologia: Ciência e Profissão
Sociologia Geral

N°
Aula
03
04
03
02
03
02
03
02
03

H/Rel.
45
60
45
30
45
30
45
30
45

Atividade
Práticas
-------------------------------------
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1
2
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total
Nova Grade do Segundo Período
Fundamentos da Psicomotricidade
Neuroanatomofisiologia
Processos Psicológicos Básicos
Novas Tecnologias e Hipermídia
Psicologia Comportamental
Psicologia do Desenvolvimento da Criança
Políticas Públicas de Saúde
Estágio Básico I
Total
Nova Grade do Terceiro Período
Análise Social da Família
Dinâmica de Grupo I
Ética Profissional
Neurociência do Comportamento
Psi. do Desenvolvimento do Adolescente
Psicologia e Pesquisa
Teoria Psicológica da Personalidade I
Estágio Básico II
Total
Nova Grade do Quarto Período
Avaliação Psicológica I
Neuropsicologia
Psi. Desenv. da Maturidade e da Velhice
Psicologia Social I
Teoria Psicológica da Personalidade II
Teoria Psicológica e Necessidades Especiais
Violência e Segurança Pública
Estágio Básico III
Quinto Período
Dinâmica de Grupo II
Ética Profissional
Intervenção Primária
Psicanálise: Teoria e Técnica
Psicologia e Arte I
Psicologia Escolar I
Psicologia Social II
Psicopatologia I
V. P. S. IV
Total
Sexto Período

25

375

-----

03
04
03
02
03
04
03
03
25

45
60
45
30
45
60
45
45
375

----------------------------16
16

02
02
03
04
03
04
04
03
25

30
30
45
60
45
60
60
45
375

-----------------------------------16
16

03
03
03
03
04
04
03
02
25

45
45
45
45
60
60
45
30
375

-----------------------------------16
16

02
04
03
03
03
03
03
04
03
28

30
60
45
45
45
45
45
60
45
420

----------------------------------------16
16
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

Avaliação Psicológica II
Bioética
Psicologia Comunitária I
Psicologia Escolar II
Psicologia do Esporte I
Psicologia Organizacional I
Psicopatologia II
Disciplina Eletiva I
Disciplina Eletiva II
Total
Sétimo Período
Gestalt: Teoria e Técnica
Psicodrama: Teoria e Técnica
Psicologia Ambiental I
Psicologia Hospitalar I
Psicologia Jurídica I
Psicologia Organizacional II
Psicologia: Publicidade e Propaganda
Psicologia do Trânsito I
Psicopatologia III
Total
Oitavo Período
Psicologia do Trabalho
Orientação Vocacional
Disciplina Eletiva III
Disciplina Eletiva IV
Disciplina Eletiva V
Disciplina Eletiva VI
Disciplina Eletiva VII
Disciplina Eletiva VIII
Disciplina Eletiva IX
Total
Nono Período
Projeto Experimental I
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Clínica I
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Escolar I
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Hospitalar
I
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Jurídica I
Prática Profissional Supervisionada Psicologia
Organizacional e do Trabalho I
Prática Profissional Supervisionada Psicologia SócioComunitária I

03
02
03
03
03
03
04
03
03
27

45
30
45
45
45
45
45
60
45
405

---------------------------------------------------

02
02
03
03
03
03
02
03
03
24

30
30
45
45
45
45
30
45
45
360

---------------------------------------------------

02
02
03
03
03
03
03
03
03
25

30
30
45
45
45
45
45
45
45
375

---------------------------------------------------

03
06
02
02

45
90
30
30

------

02
02

30
30

02

30
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8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prática Profissional Supervisionada Psicologia do
Trânsito I
Prática Profissional Supervisionada – Campo I

02

30

---

---

Total
Décimo Período
Projeto Experimental II
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Clínica II
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Escolar II
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Hospitalar
II
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Jurídica II
Prática Profissional Supervisionada Psicologia
Organizacional e do Trabalho II
Prática Profissional Supervisionada Psicologia SócioComunitária II
Prática Profissional Supervisionada Psicologia Trânsito II
Prática Profissional Supervisionada – Campo II
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315

02
06
02
02

30
90
30
30

02
02

30
30

02

30

02
---

30
---

Total

20

300

180
(03 áreas)

------

180
(03 áreas)

1.6. Conteúdos curriculares: Ementas e Bibliografia das Disciplinas do Núcleo Comum e das
Disciplinas Eletivas
Carga Horária Total do Curso
Disciplinas (Núcleo Comum + Eletiva)
Vivência Profissional Supervisionada I, II, III, IV
- Teórica
Vivência Profissional Supervisionada I, II, III, IV
- Campo (Prática)
Prática Profissional Supervisionada I, II Teórica
Prática Profissional Supervisionada I, I Campo
(Prática)
Atividades Complementares

3675
144

Hora /Relógio
60min
3042,3
165

Total Hora Relógio

64
540
360

1.6.1
–

200
4374

Prazo de integralização da carga horária
Limite mínimo
Limite máximo
(meses/semestres)
(meses/semestres)
10
15
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RELAÇÃO DE EMENTAS DAS DISCIPLINAS/PERÍODOS EM CURSO EM 2018-2
Observação: Vale ressaltar que no semestre 2017.2 somente os períodos pares estão em curso.
1º Período (Nova Grade)
Antropologia
Ementa: O homem em sua totalidade, enquanto ser social e cultural para além do biológico;
Importância, histórico, principais conceitos e escolas de pensamento da Antropologia como
disciplina científica; Antropologia e o social; Construção da identidade sociocultural brasileira.
Bibliografia Básica:
- DA MATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rocco. RJ / 1986.
- LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 21. ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2007.
- LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1999
Bibliografia Complementar:
- FREUD, Sigmund. Mal-estar na civilização. Rio de Janeiro, Imago, Edições Standard,
Tomo XXI ,1969
- MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo. Ed. CosacNaify, 2003
- THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em Comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998
Estatística
Ementa: Estatística é uma ferramenta útil na análise de variáveis de levantamento de dados de
natureza diversa. A idéia básica é a partir dos conceitos da estatística descritiva e de probabilidade
facilitar a compreensão e o entendimento dessa importante ferramenta na tomada de decisão.
Assim, teremos como ementa dessa disciplina os seguintes pontos: Organização de dados
estatísticos. Representações gráficas e tabular. Medidas de tendência central. Medidas de
variabilidade. Noções de probabilidade. A curva normal. Amostras e populações.
Bibliografia Básica:
- CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
- DANCEY, C.; REIDY, J. Estatística sem matemática para a psicologia – usando SPSS
para windows. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- LEVIN, J.; FOX,J. Estatística para ciências humanas. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.
Bibliografia Complementar:
- BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. 5.ed.São Paulo: Saraiva, 2003.
- CALLEGARI, Jacques, S, M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. Rio de Janeiro: Artmed,
2004
- TRIOLA, M. Introdução à Estatística. São Paulo: LTC, 2000
Genética Humana
Ementa: Introdução à genética humana: estrutura do DNA e dos genes. Cromossomos humanos.
Padrões de transmissão hereditária. O código genético. Anomalias hereditárias e anomalias mentais
de origem genética. Aconselhamento genético. Implicações psicológicas pessoais e sociais das
anomalias hereditárias.

22

Bibliografia Básica:
- DUDEK, R.W, WILEY, J.E. (2009) Genética humana básica. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara
Koogan.
- LEWIS, R. (2004). Genética humana: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara
Koogan.
- MOTTA, P. A. (2005). Genética humana: aplicada à psicologia e toda a área biomédica. Rio de
Janeiro: Ed. Guanabara Koogan.
Bibliografia Complementar:
- BORGES-OSÓRIO, M.R, ROBINSON, W.M. (2002). Genética humana. Porto Alegre: Med.
- BURNS, G.W., BOTTINO, P.J. (1991). Genética. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan.
- GRIFFITHS, A.J.F., WESSLER, S.R. Et alii (2006). Introdução à genetica. Rio de Janeiro: Ed.
Guanabara Koogan.
Filosofia, Ciência e Epistemologia
Ementa: Conceituação e divisão da Filosofia. O pensamento da origem às correntes atuais.
Introdução à Lógica. O conhecimento humano e a condição epistemológica da ciência.
Paradigmas epistemológicos. Epistemologia da Psicologia.
Bibliografia Básica:
- BATTISTA, Mondin. Curso de Filosofia. 3.vols. São Paulo: Paulus, 1981.
- CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2001.
- JAPIASSU, Hilton. Introdução à Epistemologia da Psicologia. Rio de Janeiro: Imago,
2008.Bibliografia Complementar:
- BACHELARD, Gaston. A Epistemologia. Lisboa: Ed. Edições 70, 1990.
- FOUCAULT, Michel. Doença mental e psicologia. Lisboa: Texto&Grafia, 2008.
- SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. SP: Saraiva, 2012.
História da Psicologia
Ementa: Origem, influências e desenvolvimento. Correntes filosóficas que deram origem à
psicologia científica. Definição do objeto da psicologia. Principais períodos históricos da
Psicologia. Sistemas e teorias em Psicologia: fundamentos principais, caracterização, concepção
do ser humano. Psicologia no Brasil.
Bibliografia Básica:
- GOODWIN, C. James (2005). História da psicologia moderna. São Paulo: Ed. Cultrix.
- SCHULTZ, Duane P., CHULTZ, Sydney Ellen. História da psicologia moderna. SP.:
Ed.Thomson, 2004
- VILELA, Ana Maria J.,FERREIRA, Arthru A. L.,PORTUGAL, Frederico T. (orgs). História da
psicologia: rumos e percursos. Rio de Jneiro: Nau Editora, 2011
Bibliografia Complementar:
- ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. (2004). História da psicologia no Brasil- primeiros
ensaios. Rio de Janeiro: UERJ.
- CAMPOS, Regina Helena de Freitas. Dicionário biográfico da psicologia no Brasil –
pioneiros. Rio de Janeiro: Ed. Imago, 2001
- MARX, Melvin H. E HILLIX, W. A. Sistemas e teorias em psicologia. SP.: Ed. Cultrix, 2001
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Metodologia e Ensino e Pesquisa
Ementa: Diversos conhecimentos; Ciências Sociais e os diferentes métodos de investigação da
realidade; Fundamentos teóricos e epistemológicos de metodologia científica; Trabalhos
acadêmicos: resumo, resenha e fichamento; Tipos de Trabalhos científicos; Normas da APA;
Como pesquisar em ambientes virtuais; Utilização de nuvens como espaço para criar textos
colaborativos
Bibliografia Básica:
- Cervo, Amado Luiz; Bervian, Pedro Alcino. (2007). .Metodologia científica. 6. ed. São Paulo:
Prentice-Hall.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. (2006).. Metodologia do trabalho
científico. 6.ed. São Paulo: Atlas.
MANUAL DE PUBLICAÇÃO - APA, 2010.
Bibliografia Complementar:
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 2003.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez,
2001
MANUAL DE PUBLICAÇÃO – APA, 2010. American Psychological Association
SUGESTÕES DISPONIVEIS EM MEIO VIRTUAL
www.apastyle.org
http://blog.apastyle.org/apastyle/social-media/
http://www.sfedit.net/newsletters.htm-

Processos Psicológicos Básicos
Ementa: Processos psicológicos básicos e as interações entre o sujeito e o meio social e
cultural.Funções psíquicas: Consciência: definição de nível e campo. Atenção: vigilância e
tenacidade. Sensopercepção: diferenciação entre sensação e percepções. Memória: codificação,
armazenamento, recuperação e recalque. Pensamento e linguagem: interação entre estes processos.
Inteligência. Motivação e emoções.
Bibliografia Básica:
- ATKINSON, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E.E. & Bem, D. J. Introdução à Psicologia. Porto
Alegre: Ed. ArtMed, 2002.
- DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Ed Pearson Markron Books, 2001.
- MORRIS, Charles. G., MAISTO, Albert. A. Introdução à Psicologia. SP: Ed. Pearson, 2004.
Bibliografia Complementar:
- BOCK, Ana M. B., FURTADO, O., TEIXEIRA, M. L. T. (2006) Psicologias: Uma introdução
ao estudo de psicologia. São Paulo: Ed. Saraiva, 2006.
- COON, Dennis. Introdução à Psicologia: Uma jornada. SP: Ed. Thonson Leaming, 2005.
- HAAL. S., Lindzey, G. Teorias da Personalidade. São Paulo: Ed.Herder USP, 1978.
Psicologia: Ciência e Profissão
Ementa: Apresentação da Psicologia enquanto ciência e profissão. Objetos de estudo e
intervenção. Representação social do psicólogo. Princípios éticos da Psicologia. Áreas de
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conhecimento e campos de atuação em Psicologia. A formação em Psicologia: graduação e pósgraduação. Psicologia e mercado de trabalho: competências e habilidades. O Projeto Pedagógico
do Curso de Psicologia da Faculdade Machado Sobrinho. Atribuições do Conselho Federal de
Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de Psicologia (CRP). A inserção do/a aluno/a de
Psicologia na vida acadêmica.
Bibliografia Básica:
- Bock, A. M. B.; Furtado, O. e Teixeira, M. L. T. (Orgs.). (2008). Psicologias: uma introdução
ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva.
- Figueiredo, L. C. M. (2013). Revisitando as psicologias: da epistemologia à ética das práticas
e discursos psicológicos. Petrópolis: Vozes.
- Jacó-Vilela, A. M.; Ferreira, A. A. L. e Portugal, F. T. (Orgs.). (2013). História da psicologia:
rumos e percursos. Rio de Janeiro: Nau.Clássicos. BH: Ed. UFMG, 1995
Bibliografia Complementar:
- Mota, M. M. P. E. (Org.). (2005). Psicologia: interfaces com a educação e a saúde. Juiz de
Fora: UFJF.
Ronzani, T. M.; Sartes, L. M. e Perucchi, J. (Orgs.). (2015). Psicologia e saúde pública. Juiz de
Fora: Ed. UFJF.
Spink, M. J. P. (2011). Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis: Vozes
Sociologia Geral
Ementa: Pretende-se discutir a constituição e a institucionalização da sociologia, bem como os
seus temas e conceitos básicos, e a interface da psicologia com a sociologia da saúde. Os temas em
questão serão de natureza teórica e metodológica, abordando as relações entre sujeito e estrutura,
desigualdade, saúde social, dominação, valores, ideologia, mudança social, trabalho, e controle
social. Busca-se enfocar as teorias dos autores clássicos da sociologia numa tentativa de
abordagem introdutória e didática, considerando os principais conceitos e temáticas por eles
tratados.
Bibliografia Básica:
- BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a Pensar com a Sociologia. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2010.
- GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, M. Lígia e OLIVEIRA, Márcia Gardênia. Toque de
Clássicos. BH: Ed. UFMG, 1995
Bibliografia Complementar:
- ARON, R. As Etapas do Pensamento Sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
- BOUDON, Raymond. Tratado de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.
- CASTRO, Anna Maria de; DIAS, Edmundo F. Introdução ao pensamento sociológico:
Durkheim – Weber – Marx – Parsons. Rio de Janeiro: Ed. Centauro, 2001.
2º Período (Nova grade)
Fundamentos de Psicomotricidade
Ementa: Delimitação do campo da psicomotricidade no desenvolvimento do indivíduo. Evolução
psicomotora até os 6 anos. Significação neuropsicológica do controle postural. A prática
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psicomotora educativo-preventiva. Psicomotricidade e interdisciplinaridade. As perturbações
psicomotoras e sua reeducação. Psicomotricidade e leitura do corpo. Psicomotricidade e clínica.
Bibliografia básica
- ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Teoria e prática em psicomotricidade: jogos, atividades
lúdicas, expressão corporal e brincadeiras infantis. 5ª edição. RJ: Wak Editora, 2009.
- FONSECA,Vitor da. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed
Editora, 2008.
- LE BOULCH, Jean. O desenvolvimento psicomotor: do nascimento aos 6 anos. 7ª edição.
Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
Bibliografia complementar
- FONSECA,Vitor da. Psicomotricidade: perspectivas multidisciplinares. Porto Alegre: Artmed
Ed., 2004.
- LEVIN Esteban. A clínica psicomotora: o corpo na linguagem. 8ª edição. Petrópolis: Editora
Vozes, 2008.
- SÁNCHEZ, Pilar Arnaiz. MARTINEZ, Marta Rabadán. PEÑALVER, Iolanda Vives. A
psicomotricidade na educação infantil: uma prática preventiva e educativa. Porto Alegre:
Artmed Editora, 2003.
Neuroanatomofisiologia
Ementa: Introdução à morfologia: conceito de célula e estrutura. Tecido: estruturas histológicas.
Anatomia e divisão corporal. Histologia do sistema nervoso: células, estruturas e funcionamento
celular. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso central (SNC), sistema nervoso periférico (SNP),
membranas de revestimento, encéfalo, medula espinhal, nervos cranianos, nervos espinhais,
gânglios, terminações nervosas e o sistema nervoso autônomo (SNA). Anatomia do sistema
límbico: componentes e funções.
Bibliografia Básica:
- COSENZA. R. M (2013). Fundamentos de Neuroanatomia. R.J.: Ed Guanabara Koogan, 2013
- DANGELO, J.G, FATTINI, C.A., Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Ed.
Atheneu, 2002
- MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. São Paulo: Ed Atheneu, 2000
Bibliografia Complementar:
- GUYTON, A. Fisiologia humana. Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan, 1988
- JUNQUEIRA, L.C;. CARNEIRO, J. Histologia básica. RJ: Ed Guanabara Koogan, 2004
- SCHMIDT, R. Neurofisiologia. São Paulo: Ed. EPU, 1979
Novas Tecnologias e Hipermídia
Ementa: Conceitos fundamentais. Impacto e consequências da utilização da Hipermídia sobre o
indivíduo e a sociedade: agência, imersão e transformação. Atenção versus disrupção.
Articulações entre as formas de funcionamento e suas produções. Processos de subjetivação.
Análise da cultura capitalista de consumo com as Novas Tecnologias e seu impacto sobre o
sujeito. Sociedade disciplinar ou sociedade de controle.
Bibliografia Básica:
- CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999
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- CASTELLS, Manuel. O poder da Identidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1999
- JONHSON, Steven. Cultura da Interface. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001
Bibliografia Complementar:
- BIRMAN. Joel. Mal-Estar na atualidade: a psicanálise e novas formas de subjetivação. 3. ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000
- FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Ed. Petrópolis. RJ: Vozes, 2010
- SALGADO, Gilberto. Fabulação e fantasia. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2005

Políticas Públicas de Saúde
Ementa: Políticas públicas, políticas sociais e políticas governamentais: conceituações. Carta de
1988 e a universalização da saúde. Saúde e previdência: questões orçamentárias. Do movimento
sanitarista ao SUS. Efeitos da conferência de Alma-Ata e mudança do paradigma da saúde: o
modelo biopsicossocial, a questão da integralidade. A reforma da assistência à saúde mental no
Brasil. O programa de saúde da família. Intervenções e análise.
Bibliografia Básica:
- CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa et alli (orgs). Tratado de saúde coletiva. Rio de Janeiro /
São Paulo: Ed. Fiocruz / Hucitec, 2006.
- LIMA, Nísia T. et alli (Orgs). Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de
Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006.
- MEIRELLES, Carlos M. A reforma da assistência à saúde mental - que pessoa é essa, o
louco? Dissertação de mestrado em Ciências Sociais apresentada pela UFJF, 2007.
http://www.bdtd.ufjf.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=759
Bibliografia Complementar:
- GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. 7ª ed. Editora Perspectiva, 2007.
- PIOLA, Sérgio F. (org.). Tendências do sistema de saúde brasileiro. Brasília: Ed. IPEA, 2001
- SALGADO, Gilberto Barbosa. “Políticas Públicas de saúde - uma análise crítica”. IN: Psicologia
- interfaces com a educação e a saúde. Juiz de Fora Ed. UFJF, 2005.
Psicologia Comportamental
Ementa: Psicologia como Ciência. Conceitos fundamentais. Principais teóricos. Teorias do
reforço e condicionamento. O homem segundo o behaviorismo. Ideologia comportamental no
ocidente: meio ambiente e sociedade.
Bibliografia Básica:
- BAUM, William M. Compreender o Behaviorismo. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2006
- CARRARA, Kester. Behaviorismo radical – crítica e metacrítica. SP: Ed. UNESP, 2005.
- MOREIRA, Marcio Martins e MEDEIROS, Carlos Augusto. Princípios básicos de análise do
comportamento. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2007.
Bibliografia Complementar:
- SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
- SKINNER, B. F. Sobre o Behaviorismo. São Paulo: Ed. Cultrix, 2000.
-SKINNER, B. F. e SKINNER, J. S. Questões recentes na análise comportamental. Campinas:
Ed. Papirus, 2002.
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Psicologia do Desenvolvimento da Criança
Ementa: Conceituação, fatores e princípios do desenvolvimento. Estudo compreensivo e critico do
desenvolvimento infantil, segundo os principais modelos e teorias da concepção à adolescência:
aspectos cognitivos, motores, emocionais, sociais e da linguagem.
Bibliografia Básica:
- BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2003.
- BERNARDINO, Leda M. F. O que a psicanálise pode ensinar sobre a criança, sujeito em
constituição. São Paulo: Escuta, 2006.
- WINNICOTT, Donald. A criança e seu mundo. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
Bibliografia Complementar:
- MAHLER. Margareth. O nascimento psicológico da criança. Porto Alegre: Ed. Artmed, 1993.
- MONTANGERO, Jacques e MAURICE-NAVILLE, Danielle. Piaget ou a Inteligência em
Evolução. Porto Alegre: Artmed Editora, 1998.
- MOURA Maria Lúcia Seidl. O Bebê do Século XXI e a Psicologia em Desenvolvimento. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
Teorias e Processos Grupais
Ementa: Conceito de grupo. Modalidades grupais. Teorias grupais: Marcos referenciais teóricos
fundantes. Processos e fênomenos envolvidos nos grupos. Praxis grupal: diferentes abordagens
teóricas em grupoterapias.
Bibliografia Básica:
- OSÓRIO, Luiz Carlos. Psicologia grupal: uma nova disciplina para o advento de uma era.
Porto Alegre: Artmed, 2003.
- PICHON-RIVIERE, Enrique. Processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 2005
- ZIMERMAN, David E. Fundamentos Básicos das Grupoterapias. Porto Alegre: Artmed, 2000
Bibliografia Complementar:
- BLEGER, J.Temas de Psicologia: entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 1987
- MOSCOVICI, Fela. Equipes dão certo: a multiplicação do talento humano. 9ª. Edição. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2004.
- YALOM, Irvin d. & LESZCZ, Molyn. Psicoterapia de grupo. Porto Alegre: Artmed, 2006.
Vivência Profissional Supervisionada I
Ementa: Problematização das categorias normal e patológico, sobretudo quanto versam acerca do
sujeito. Observação das diferenças. Desenvolvimento de uma visão crítica acerca da normatização
e da psicopatologização das diferenças tão em voga na cultura contemporânea.
Bibliografia Básica:
- CANGUILHEM, Georges. O Normal e o Patológico. 7º Ed. Ed: Forense Universitária, 2011.
- GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a Identidade Deteriorada. Editora LCT, 2006.
- THOMPSON, Jhon B. Ideologia e Cultura Moderna. 6º Ed. Editora Vozes, 2001.
Bibliografia Complementar:
- ANGROSINO, M.V. Etnografia e Observação Participante. 1º ed. Artmed, 2009.
- CHAUÍ, Marilena. O que é Ideologia. 2º ed. Editora Brasiliense, 2008.
- COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e Norma Familiar. 4º ed. Rio de Janeiro: Graal, 1999.
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Observação: Os próximos períodos terão suas grades alteradas conforme a turma 2017.1 e as
subsequentes forem avançando e vão avançando e após deliberação do Núcleo Docente
Estruturante.

3° Período (Nova Grade)
Análise Social da Família
Ementa: Processo de constituição da família. Processo de transformação histórica. Criação cultural
das relações de parentesco. Articulação família e sociedade. Modelos de família. Família no Brasil.
Bibliografia Básica:
- ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- MENEZES, J. E. X. & CASTRO, M. G. (Orgs.) Família, população, sexo e poder: entre
saberes e polêmicas. São Paulo: Paulinas, 2009.
- SIERRA, V. M. Família: teorias e debates. São Paulo: Saraiva, 2011.
Bibliografia Complementar:
- ACOSTA, A. R. &VITALE, M. A. (Orgs.). Família: redes, laços e políticas públicas.
São Paulo : Cortez, 2010.
- ROUDINESCO, E. A família em desordem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
- COSTA, J. F. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 2004.

Dinâmica de Grupo I
Ementa: Conceito de dinâmica de grupo. Pesquisas e Fundamentos. O processo grupal e teorias de
grupo. Principais fenômenos grupais. Comunicação humana; relações interpessoais. As práticas
grupais e contextos de emergência. Técnicas de intervenção grupal.
Bibliografia Básica
- BARRETO, Maria Fernanda Mazziotti. (2010). Dinâmica de Grupo: história, prática e
vivências. 4ª. Ed. Campinas: Ed. Alínea.
- ESPADA, José Pedro. (2005). Técnicas de Grupo: recursos práticos para a educação.
Petrópolis: Ed. Vozes.
- MINICUCCI, Agostinho. (2001). Dinâmica de Grupo: teorias e sistemas. 5ª. Ed. São Paulo:
Ed. Atlas
Bibliografa Complementar
- LIMA, Lauro de Oliveira. (2005). Dinâmicas de Grupo na empresa, no lar e na escola: grupos
de treinamento para a produtividade. Petrópolis: Ed. Vozes.
- MAYER, Canísio. (2007). O Poder da Transformação: Dinâmica de Grupo. Campinas:
Papirus Editora.
- PICHON-RIVIERE, Enrique. (2005). Processo grupal. São Paulo: Martins Fontes.
Ética Profissional
Ementa: Ética: conceito e história; principais correntes da filosofia moral; formação de uma
identidade profissional. Órgãos representativos (CFP /CRPs). Código de ética profissional do
psicólogo e resoluções complementares. Áreas de atuação profissional.
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Bibliografia Básica
-FIGUEIREDO, L. C. (1995). Revisitando as psicologias. Da epistemologia à ética dos
discursos e práticas psicológicos. Petrópolis: Ed. Vozes/Educ.
-LA TAILLE , YVES DE. Moral e ética – dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: Ed.
Artmed.
- PASSOS, Elizete. (2007). Ética e Psicologia: teoria e prática. São Paulo: Vetor Editora.
Bibliografa Complementar
- ALMEIDA, Wilson Castello, et al. (2002). Ética nos grupos. São Paulo: Ed. Àgora.
-CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2011). Guia para o exercício profissional:
psicologia, legislação, orientação, ética, compromisso social. Conselho Regional de Psicologia –
Minas Gerais (4ª região) – 3º Ed., ver.ampl. Belo Horizonte: CRP 04.
-ROMARO, Rita Aparecida. (2006). Ética na psicologia. Coleção Ética nas Profissões.
Petrópolis, RJ.: Vozes.
Neurociência do Comportamento
Ementa: Relação mente e cérebro numa perspectiva histórica. Modelos explicativos da Psicologia
Cognitiva para a mente. Técnicas de acesso ao cérebro: instrumentos neuropsicológicos e
imageamento cerebral. Questões éticas. Base celular da cognição. Plasticidade cerebral. Doenças do
cérebro e da mente.
Bibliografia Básica
GAZZANIGA, Michael; IVRY, Richard; MANGUN, George Roberto. Neurociência Cognitiva: a
biologia da mente. Porto Alegre: Artmed, 2006.
LENT, Roberto. Neurociência da Mente e do Comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008.
KOLB, B., WHISHAW, I.Q. Neurociência do Comportamento. São Paulo: Manole, 2002.
Bibliografa Complementar
LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios. Conceitos fundamentais de neurociência. São
Paulo: Atheneu, 2001.
PURVES, D., AUGUSTINE, G.J, FITZPATRICK, D., HALL, W.C., LAMANTIA, A.,
MACNAMARA, J.O.,WHITE, L.E. Neurociências. Porto Alegre: Artmed, 2010.
CUNHA, C. Introdução à Neurociência. Campinas: Editora Átomo,2011.
Psicologia do Desenvolvimento do Adolescente
Ementa: Idade de transição. Modificações biológicas. Transição: emocional, social, nível de
interesses, religiosidade moralidade, sexualidade,relacionamento familiar. Níveis de aspiração e
realização. Adolescente e a liberdade. Lutos infantis. Mudanças na personalidade. Isolamento e
individualismo no mundo moderno.
Bibliografia Básica
- COLE, M. & Cole, Sheila R. (2003). O desenvolvimento da criança e do adolescente. (Lopes,
Magda F., Trad.). Porto Alegre: Artmed, 2003.
- KNOBEL, Maurício & Aberastury, Arminda (2000). Adolescência normal. 2° Edição. Porto
Alegre: Artmed.
- MARCELLI, D. & Braconnier, A. (2007) Adolescência e psicopatologia. 6° Edição. Porto
Alegre: Artmed.
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Bibliografa Complementar
- GRYNER, S. RIBEIRO, P. M. C. M. E OLIVEIRA, R. C. (orgs) (2003). Lugar de palavra. Rio
de Janeiro: Núcleo de Atenção à violência.
- SANTROCK, John W. (2014). Adolescência. Porto Alegre: Editora MCGraw Hill, Artmed
- VALLE, Luiza Elena L. R. do & Mattos, Maria José V. Marinho de. (2010). Adolescência:
contradições da idade. 2° Edição. WAK.
Psicologia e Pesquisa
Ementa: Paradigma e empiria, sujeito e objeto, narrativa e autoria. Quantitativistas versus
qualitativistas: uma falsa querela. Lugar da subjetivação na pesquisa qualitativa. Aplicação
empírica com técnicas de observação, técnicas de entrevistas e grupos focais, analise do discurso e
do conteúdo.
Bibliografia Básica
DEMO, Pedro. (2000), Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Editora Atlas.
- GOLDENBERG, Mirian. (2005), A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record
- REY, Fernando Gonzalez. (2005), Pesquisa qualitativa e subjetividade. São Paulo: Thomson
Learning.
Bibliografia Complementar
- CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais São Paulo: Editora
Cortez,2010.
- MARCONI, M.A. e LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1982
- MARTINS, Joel; Bicudo, Maria Aparecida. (2003), A pesquisa qualitativa em psicologia:
fundamentos e recursos básicos. São Paulo: Centauro.
Teorias Psicológicas da Personalidade I
Ementa: Conceitos e princípios básicos que norteiam a construção das teorias da personalidade,
suas principais escolas, características comuns e divergências. Psicanálise, sua origem e
desenvolvimentos posteriores: Escola Inglesa e Escola Francesa. Tópicas Freudianas. Conceitos
Fundamentais: Aparelho Psíquico, Sexualidade e Inconsciente.
Bibliografia Básica
HALL, Calvin S. & LINDZEY, Gardner. Teorias da Personalidade. Porto Alegre: Artemed,
2000.
GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Freud e o Inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
FEIST, Jess & FEIST, Gregory J. Teorias da Personalidade. (6ª edição). São Paulo: Mac-Graw
Hill, 2008.
Bibliografia Complementar
FADIMAN, James e FRAGER, Robert. Teorias da Personalidade. São Paulo: Harbra, 2002.
GAY, Peter. Freud: Uma vida para nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
KHAN, Michael. Freud básico: pensamentos psicanalíticos para o século XXI. (5ª edição).
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
Estágio Básico II
Ementa: Construção do conceito de criança e infância. Análise histórica. Aspectos físicos,
motores, cognitivos, emocionais, sociais e da linguagem na infância. Observação do lugar da
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criança na cultura atual. Vinculação das teorias à aplicação na prática profissional com crianças,
nos múltiplos contextos de desenvolvimento.
Bibliografia Básica
- COLL, C., PALÁCIOS, J., MARQHESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação:
psicologia evolutiva – vol. 1. Porto Alegre: Artmed, 2004.
- GUZZO, R. S. L. (org.). Desenvolvimento infantil: família, proteção e risco. Campinas:
Alínea, 2007.
- PAPALIA, D. E, OLDS, S. W, FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano [tradução José
Carlos Barbosa, Carla Versace, Mouro Silva]. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
Bibliografia Complementar
- COMPARATO, M. C. M. (org). A criança na contemporaneidade e a psicanálise - mentes e
mídia: diálogos interdisciplinares - vol 2. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.
- FLAVELL, J. H., MILLER, P. H., MILLER, S. A. Desenvolvimento cognitivo. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1999.
- MUSSEN, P. H., CONGER, J. J., KAGAN, J., HUSTON, A. C. Desenvolvimento e
personalidade da criança. São Paulo: Harbra, 1995.

4º Período (Nova Grade)
Avaliação Psicológica I
EMENTA: Conceito e evolução histórica. Métodos e Técnicas de avaliação psicológica. Testes
psicométricos, Testes projetivos. Entrevista psicológica. Diagnóstico. Elaboração de
documentos. Psicodiagnóstico infantil. Psicodiagnóstico do adulto.
Bibliografia Básica:
CUNHA, Jurema Alcides e colaboradores. Psicodiagnóstico V. 5ª edição. Porto Alegre:
Artmed,2009. PASQUALI, L e colaboradores Instrumentação Psicológica: Fundamentos e
Prática. Porto Alegre:Artmed,2010.
PASQUALI,L. Técnicas de Exame Psicológico – TEP: manual. 2ª edição. São Paulo: Casa do
Psicólogo/ Conselho Federal de Psicologia,2006.
HOGAN, Thomas P. Introdução á Prática de Testes Psicológicos. Rio deJaneiro:LTC,2006.
OCAMPO, Maria L. S O processo psicodiagnóstico e técnicas projetivas. São Paulo: Ed.
Martins Fontes,2001.
PRIMI, RICARDO Temas em Avaliação Psicológica, São Paulo: Ed. Casa do Psicólogo,2005.
URBINA, SUSANA Fundamentos da Testagem Psicológica,, Porto Alegre: Artmed,2007.
Psicologia, C. F. Avaliação Psicológica: Diretrizes na Regulamentação da Profissão.
CFP,2010.
Neuropsicologia
Ementa:Perspectiva histórica da Neuropsicologia. Funções neuropsicológicas. Distrúrbios
produzidos por alterações cerebrais. Introdução aos princípios da avaliação neuropsicológica.
Bibliografia Básica
ANDRADE, V.M.; SANTOS, F.H.; BUENO, O. (ORG.) Neuropsicologia Hoje. São Paulo:
Artmed, 2004.
FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L.F.; CAMARGO, C.H.P.; COSENZA, R.M.; et al.
Neuropsicologia: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2008.
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MALLOY-DINIZ, L.F.; FUENTES, D.; MATTOS, P.; ABREU, N. et al. Avaliação
Neuropsicológica. Porto Alegre: Artmed, 2008.
Bibliografa Complementar
GIL, R. Neuropsicologia. São Paulo: Santos, 2007.
MALLOY-DINIZ, L.L, FUENTES, D., COSENZA, R.M. Neuropsicologia do Envelhecimento.
Porto Alegre: Artmed, 2013.
VALLE, L.E.R & CAPOVILLA, F.C. Temas disciplinares de Neuropsicologia &
Aprendizagem. Ribeirão Preto: Tecmed, 2004.
Psicologia do Desenvolvimento da Maturidade e da Velhice
Ementa: Critérios de definição: limitações do critério idade cronológica e novas dimensões da idade.
Emergência da psicologia do adulto e do idoso no contexto atual: modelo coextensivo à duração da
vida. Períodos de desenvolvimento na vida adulta: primeira adultez, meia-idade e adultez tardia.
Atitudes, mitos e preconceitos. Aspectos biológicos, psicológicos e cognitivos da meia-idade e velhice.
Institucionalização.
Bibliografia Básica
PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento
humano. 7.ed., São Paulo: Mcgraw-Hill Brasil, 2009. 924 p.
FREITAS, ELIZABETE V.; PY, LIGIA; CANÇADO, FLÁVIO A.X.; DOLL, JOHANNES;
GORZONI, MILTON, L. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
BELSKY, J. Desenvolvimento Humano: experienciando o ciclo da vida. Porto Alegre: Artmed,
2010.
Bibliografa Complementar
DESSEN, Maria Auxiliadora; COSTA-JÚNIOR, Áderson Luiz (2005) e cols. A ciência do
desenvolvimento humano: tendências atuais e perspectivas futuras. Porto Alegre: Artmed.
BERGER, Kathleen Stassen. (2003). O desenvolvimento da pessoa - da infância à terceira idade.
São Paulo: Ed. LTC.
FERREIRA, Maria Elisa C.; CORRÊA, Jimilly C.; BANHATO, Eliane F.C. Desafios de
envelhecer no século XXI. São Paulo: Editora ArtGraphic, 2010. 124 p.
Psicologia Social I
Ementa: Introdução à Psicologia Social: emergência do pensamento psicossociológico no século
XIX. Consolidação da psicologia social como disciplina independente. Perspectiva psicológica e
sociológica. Marcos teóricos na psicologia social contemporânea. Psicologia Social na América
Latina e Brasil. Categorias fundamentais em Psicologia Social. Interseccionalidade e marcadores
sociais.
Bibliografia Básica
- ÁLVARO, J.L; GARRIDO, A. (2006). Psicologia social: perspectivas psicológicas e
sociológicas. 1º Ed. São Paulo: McGraw-Hill.
- JACQUES, M.G.C et.al. (2001). Psicologia social contemporânea. 11º Ed. Petrópolis: Ed.
Vozes.
- LANE, S.T.M; CODO, W. (2007). Psicologia Social: o homem em movimento. 6º reimpressão.
13º ed. São Paulo: Brasiliense.
Bibliografa Complementar
- CAMPOS, R.H.F; GUARESCHI, P. (Orgs). (2000). Paradigmas em psicologia social: A
perspectiva latino-americana. 2ª ed. Petrópolis: Ed. Vozes.
- FARR, R. M. (2004). As raízes da psicologia social moderna. 6º ed. Petrópolis: Ed. Vozes.
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- REY, F.G. (2004). O Social na psicologia e a psicologia social: a emergência do sujeito.
Petrópolis: Ed.
Vozes.
Teoria Psicológica da Personalidade II
Ementa: Teóricos da personalidade: Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich, Erik Erikson, Gordon W.
Allport, Rollo May, Abraham Maslow, Carl Rogers, Hans Eysenck, Edward O. Wilson, Albert
Bandura.
Bibliografia Básica
HALL, Calvin S., LINDZEY, Gardner e CAMPBLL, John B. (2000), Teorias da personalidade
Porto Alegre: Artmed.
- SCHULTZ, Duane P. , SCHULTZ, Sydney, E.. Teorias da personalidade. São Paulo: Ed.
Thomson. 2002
- Fadiman, James. e Frager, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Habra 2002
Bibliografia Complementar
FEIST, Jess e FEIST, Gregori. Teorias da personalidade. São Paulo: Artmed 2008
Reich, W; Escute, Zé Ninguém
- SILVEIRA, Nise da. Jung: Vida & Obra. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
Teorias Psicológicas e Necessidades Especiais
Ementa: Definição, classificação e características para as deficiências. Aspectos educacionais,
biológicos e sociais. Rótulos e estereótipos. Papel da família. Política Nacional de Educação
Especial. Categorias das necessidades especiais: definição, identificação, diagnóstico,
características, causas, adaptações educacionais, intervenção, o atendimento.
Bibliografia Básica WERNECK, Cláudia. Sociedade Inclusiva. Quem Cabe no Seu Todos? 2ª
ed. Rio de Janeiro:
WVA,2000. SASSAKI, Romeu K. Inclusão. Construindo uma sociedade para todos. Rio de
Janeiro: WVA, 1999.
SCHWARTZMAN, J. Salomão e ARAÚJO, Ceres. A. Transtornos do Espectro do Autismo.
S.P.: Memnon, 2011.
Bibliografia Complementar
COLL, C., PALÁCIOS, J. e MARCHESI, A. Desenvolvimento Psicológico e Educação:
Necessidades Educativas Especiais – vol. 3. Porto Alegre: Artmed, 2004.
ASSUMPÇÃO JR. Francisco B. A. Introdução ao Estudo da Deficiência Mental. S.P: Memnon,
2001.
GAIÃO, A. et alli. Hiperatividade. Conhecendo sua Realidade. S.P.: Casa do Psicólogo, 2005.
Violência e Segurança Pública
Ementa: Pretende-se discutir a concepção de violência e seus aspectos socioculturais a partir de
produções científicas do campo da sociologia da saúde e da psicologia. O curso trabalha o
pensamento crítico e reflexivo sobre o tema, bem como os custos sociais da violência, legislação,
procedimento profissional e questões éticas da intervenção interdisciplinar.
Bibliografia Básica
• MINAYO, Maria Cecília de Souza. Violência e Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006.
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• PSICOLOGIA, guia para o exercício profissional. MG: Conselho Regional de Psicologia de
Minas Gerais, 2008.
• ROLIM, Marcos. A Síndrome da Rainha Vermelha, policiamento e segurança pública no
século XXI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.
Bibliografa Complementar
• BECKER, Howard. Outsiders, estudos de sociologia do desvio. RJ: Jorge Zahar, 2008.
• COSTA, J. F. Psicanálise e Violência. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
• MIRANDA, Márcia. Sobre a Reabilitação dos Criminosos: há alternativa... (à pena)? Rio de
Janeiro: Letra Capital, 2014.

Estágio Básico III
Ementa: Oportuniza a análise e a integração dos conhecimentos acadêmicos em situações da prática
profissional, de acordo com a competência: Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitivacomportamental e afetiva em diferentes contextos.
Bibliografia Básica:
- ABERASTURY, A. (2010). Adolescência normal. São Paulo: Ed. Artmed.
- CLOUTIER, S. B. (2012). Psicologia da adolescência. São Paulo: Ed. Vozes
- DUMAS, J. E. (2011). Psicopatologia da infância e adolescência. São Paulo: Ed. Artmed.
Bibliografia Complementar:
- BLOS, P. (1998). Adolescência – uma interpretação psicanalítica. São Paulo: Ed. Martins
Fontes.
- COLE, M. & COLE, Sheila R. (2003). O desenvolvimento da criança e do adolescente. (Lopes,
Magda F., Trad.). Porto Alegre: Artmed.
- LEVISK, D.L.(org). (2000). Adolescência e violência: consequências da realidade brasileira.
São Paulo: Ed. Casa do Psicólogo.
GRADE VÁLIDA ATÉ A TURMA 2016.2
5º Período
Dinâmica de Grupo II
Ementa: Aperfeiçoamento e aprofundamento no estudo de Dinâmica de Grupo. Ênfase na prática.
Bibliografia Básica:
- GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresas. 2ª edição. SP: Pearson Prentice Hall, 2008.
- MIRANDA, Simão de. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e grupos
comunitários. Volumes I e II. 3ª edição. Campinas: Papirus Editora, 2001.
- THIAGARAJAN, Sivasailam. 100 jogos favoritos de Thiagi. RJ: Qualitymark Editora, 2008.
Bibliografia Complementar:
- FALCÃO, Paula. Criação e adaptação de jogos em T&D. 2ª edição. Rio de Janeiro:
Qualitymark Editora, 2008.
- MAYER, Canísio. Dinâmicas para desenvolver o crescimento pessoal e coletivo. Petrópolis:
Editora Vozes, 2006.
- SIMIONATO, Regina Bratfisch. Dinâmicas de grupo para treinamento motivacional. 2ª
edição. Campinas: Papirus Editora, 2005.
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Ética Geral
Ementa: Ética: conceito e história; principais correntes da filosofia moral; formação de uma
identidade profissional. Órgãos representativos (CFP /CRPs). Código de ética profissional do
psicólogo e resoluções complementares. Àreas de atuação profissional.
Bibliografia Básica:
- FIGUEIREDO, L. C. Os Lugares das Psicologias: revisitando as psicologias. Da
epistemologia à ética dos discursos e práticas psicológicos. Petrópolis: Ed. Vozes/Educ, 1995.
- LA TAILLE , Y. de Moral e ética – dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: Ed.
Artmed,
- PASSOS, Elizete. Ética e Psicologia: teoria e prática. São Paulo:Vetor Editora, 2007.
Bibliografia Complementar:
- ALMEIDA, Wilson Castello, et al. Ética nos grupos. São Paulo: Ed. Àgora, 2002.
-CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicólogo brasileiro - construção de novos
espaços. São Paulo: Ed. Casa do Psicólogo, 1995.
- ROMARO, Rita Aparecida. Ética na psicologia. Coleção Ética nas Profissões. Petrópolis, RJ.:
Vozes, 2006.

Intervenção Primária
Ementa: Constituição do psiquismo. Funções constitutivas. Intervenção precoce na relação paisbebê; Psicopatologias do bebê: sintomas psicofuncionais. Transtornos de desenvolvimento.
Prevenção.
Bibliografia Básica:
- BIRMAN, J. As pulsões e seus destinos – Do corporal ao psíquico. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2009. [Coleção Para Ler Freud].
- FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud,
Vol. 22. Rio de Janeiro: Imago, 1994.
- ROHENKOHL,Cláudia Mascarenhas Fernandes. A clínica com o bebê. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2011.
Bibliografia Complementar:
- LACAN, J. O seminário, livro 5: a formação do inconsciente (1957/58). RJ: Jorge Zahar, 1999.
- MATHELIN, C. O sorriso da Gioconda: clínica psicanalítica com os bebês prematuros. Rio
de Janeiro: Companhia de Freud, 1999.
- MENDONÇA, L.G.L. De que sofrem as crianças, hoje? Curitiba: CVR, 2013.
Psicanálise: Teoria e Técnica
Ementa: História do nascimento da psicanálise. O inconsciente como objeto da psicanálise. As
formações do inconsciente, a pulsão, o aparelho psíquico freudiano. Técnica psicanalítica: A
escuta, resistência, transferência e interpretação.
Bibliografia Básica:

36

- ETCHEGOYEN, R. Horácio. Fundamentos da Técnica Psicanalítica. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1990.
- FREUD, Sigmund. O caso Schreber, artigos sobre técnica e outros trabalhos. Ed. Standard
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XII. RJ: Imago, 1995.
- FREUD, Sigmund. Conferências Introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). Edição Standard
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XVI. RJ: Imago, 1995.
Bibliografia Complementar:
- GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Freud e o Inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- GAY, Peter. Freud: Uma vida para nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- PLON, Michel e ROUDINESCO, Elisabeth. Dicionário de Psicanálise. RJ: Jorge Zahar, 1998.
Psicologia e Arte
Ementa: História da arte. Experiência estética: generalização da arte na vida cotidiana. Cognição e
arte. Influência da arte no desenvolvimento da personalidade humana. Relações entre a arte, a
cultura e educação. O lugar da arte na ação educativa, nos processos psicoterápicos.
Bibliografia Básica:
- COLI, Jorge. I. O que é arte? Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 2006
- JORGE, M. A. C. Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan. RJ: Jorge Zahar,2005.
- SILVA, S.M.C. Psicologia escolar e arte: uma proposta para formação e atuação
profissional. Campinas S.P.: Editora Alínea, 2005
Bibliografia Complementar:
- ECO, Humberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São
Paulo: Ed. Perspectiva, 2013.
- OSTROWER, Fayga. Criatividade e processo de criação. Petrópolis: Editora Vozes, 2012
- VALLADARES, , A. C. A. (Org.) Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde
mental. São Paulo: Vetor, 2004.
Psicologia Escolar I
Ementa: História da Psicologia Escolar no Brasil. Relação Escola e Sociedade. Organização,
funcionamento do serviço de Psicologia Escolar. A vida cotidiana na escola, suas práticas e
relações interpessoais. Principais teorias e teóricos.
Bibliografia Básica:
- CARRARA, Kester (org). Introdução à Psicologia da Educação – Seis Abordagens. São
Paulo: Ed. Avercamp, 2004.
- WECHSLER, Solange M (org). Psicologia Escolar: Pesquisa, Formação e Prática. Campinas,
SP: Ed. Alínea, 2008.
- PATTO, M H S. Exercícios de indignação: escritos de educação e psicologia. São Paulo: Ed.
Casa do Psicólogo, 2005.
Bibliografia Complementar:
- COLL C. PALÁCIOS, J. e MARCHESI, A. Desenvolvimento Psicológico e Educação:
Psicologia da Educação Escolar – vols. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Artmed, 2004.
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- MARTINEZ, Albertina M (org) Psicologia Escolar e Compromisso Social. Campinas: Ed.
Alínea, 2005.
- GUZZO, R. S. L. (org) Psicologia Escolar – LDB e Educação Hoje. Campinas: Ed. Alínea,
2002.
Psicopatologia I
Ementa: História crítica do conceito de doença mental e evolução nosográfica. Normalidade e
patologia: Limites da psicopatologia. Modelos de psicopatologia. A instituição psiquiátrica e os
novos dispositivos de atenção à saúde mental. Concepção ateórica vigente: a CID X e o DSM IV.
Fenomenologia e semiologia das funções psíquicas para anamnese e súmula psicopatológica.
Bibliografia Básica:
- CHENIAUX, Elie. Manual de psicopatologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005
- DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª ed.
Porto Alegre: Artmed, 2008.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (coord). Classificação de transtornos mentais e de
comportamento da CID-10. 1ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993
Bibliografia Complementar:
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (coord.). DSM IV - Manual de Diagnóstico e
Estatística dos Distúrbios Mentais. 4ª ed. São Paulo: Artmed. 2008
- CANGUILHEM, George. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária.
- PAIM, Isaias. Curso de psicopatologia.11ª ed. São Paulo: Ed. EPU, 1993
Psicologia Social II
Ementa: Pretende-se buscar a compreensão do comportamento humano a partir da relação recíproca
deste com o contexto social, bem como a compreensão da instituição enquanto uma lógica abstrata
de produção/reprodução das relações sociais. Os temas discutidos envolverão o conceito e a
compreensão do campo estrutural, as relações entre sujeito e estrutura, entre pessoa e grupo, a
interação social, a formação do self e a psicossociologia; de forma teórica e metodológica.
Bibliografia Básica:
- HALL, Stuart.. A Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro. Ed. Dp &A, 2006.
- LOURAU, Rene. A análise institucional . Petrópolis: Ed. Vozes, 2014.
- VALA, Jorge; MONTEIRO, Maria Benedicta. (Orgs). Psicologia Social. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2006.
Bibliografia Complementar:
- GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva S. A, 1961.
- LANE, Silvia T. M; GODO Wanderley. (Orgs.). Psicologia Social: o homem em movimento. São
Paulo: Brasiliense, 2001 São Paulo: Brasiliense, 2001
- STRAUSS, Anselm L. Espelhos e máscaras. São Paulo: Ed. Edusp, 1999.
Vivência Profissional Supervisionada IV
Ementa: Observação e aspectos éticos. O processo de envelhecimento. Envelhecimento saudável e
patológico. Envelhecimento e participação em grupos. Envelhecimento e Institucionalização.
Bibliografia Básica:
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- FREITAS, E.V., PY, L., CANÇADO, F.A.X, GORZONI, M.L., DOLL, J. Tratado de geriatria
e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- PAPALIA, D.E., OLDS, S.W., FELDMAN, R.D. Desenvolvimento humano (10 ed). Porto
Alegre: Artmed, 2009.
- DOMINGUES, M.A., LEMOS, D.D. Gerontologia: os desafios nos diversos cenários da
atenção. Editora Manole, 2010.
Bibliografia Complementar:
- FALCÃO, D.V.S; ARAÚJO, L.F. (orgs) Idosos e saúde mental. Campinas: Papirus Editora,
2010.
- MORAES, E.M. Princípios básicos de geriatria e gerontologia. Belo Horizonte: Editora
Coopmed, 2007.
- ALBOM, M. A última grande lição: o sentido da vida. Editora Sextante, 1998.

6º Período
Disciplina Eletiva I: Técnica de Exame e Aconselhamento Psicológico
Ementa: Breve histórico e definições. Principais teorias no aconselhamento psicológico. Processo
de formação em aconselhamento: atitudes básicas do profissional. Aconselhamento diretivo e nãodiretivo. Entrevista psicológica. Uso adequado e ético do aconselhamento. Áreas de atuação
profissional.
Bibliografia Básica
- SCORSOLINI-COMIN, F. (2015). Aconselhamento psicológico: Aplicações em gestão de
carreiras, educação e saúde. São Paulo: Atlas.
- FORGHIERI, Y.C. (2007). Aconselhamento terapêutico: Origens, fundamentos e prática.
São Paulo: Thomson Learning.
- MORATO, H.T.P. (1999). Aconselhamento psicológico centrado na pessoa: Novos desafios.
São Paulo: Casa do Psicólogo.
Bibliografa Complementar
- BLEGER, J. (1987). Temas de psicologia: Entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes.
- ROSENBERG, R.L. (1987). Aconselhamento psicológico centrado na pessoa. São Paulo: EPU.
- FIORINI, H.J. (2004). Teoria e técnica de psicoterapias. São Paulo: Martins Fontes.
Avaliação Psicológica II
Ementa: Avaliação psicológica no atendimento de crianças e adolescentes: modelos, fundamentos
teóricos e técnicos. Estudo das técnicas (observação e entrevistas inicial e devolutiva) e testes
utilizados para avaliação cognitiva, psicomotora e de personalidade. Conceito de projeção e
fundamentos teóricos dos testes projetivos. Ênfase nos testes projetivos gráficos e Escalas
Weschler. Aplicação, correção, análise de dados e elaboração de informe escrito.
Bibliografia Básica:
- CUNHA, Jurema Alcides e colaboradores. Psicodiagnóstico V. 5ª edição. Porto Alegre: Artmed,
2009
- PRIMI, Ricardo. Temas em avaliação psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.
- URBINA, SUSANA Fundamentos da Testagem Psicológica. Porto Alegre: Artmed, 2007.
Bibliografia Complementar:
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- HOGAN, Thomas P. Introdução á Prática de Testes Psicológicos. RJ: LTC,2006.
- OCAMPO, Maria L. S. O processo psicodiagnóstico e técnicas projetivas. São Paulo: Martins
Fontes,2001.
PASQUALI, Luis. Técnicas de exame psicológico – TEP: manual. 2a edição. São Paulo: Casa do
Psicólogo
Bioética
Ementa: Ética e ciência: divergência e convergência. Conceito. Ética em saúde. Diferentes
abordagens. Fundamentos filosóficos. Aspectos sociológicos. Pesquisa com seres humanos.
Princípios: autonomia, beneficência e justiça.
Bibliografia Básica:
- DINIZ, D. & GUILHEM, D. O que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 2005.
- FORTES, P. A. de C. & ZOBOLI, E. L. C. P. (orgs.). Bioética e saúde pública. São Paulo:
Centro Universitário São Camilo, Edições Loyola, 2009.
- SEGRE, M. & COHEN, C. (orgs.) Bioética. SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.
Bibliografia Complementar:
- COSTA, S. & DINIZ, D. Ensaios: bioética. SP: Brasiliense; Brasília: Letras Livres, 2006.
- GRACIA, D. Pensar a bioética: metas e desafios. São Paulo: Centro Universitário São
Camilo; Loyola, 2010.
- PEGORARO, O. A. Ética e bioética: da subsistência à existência. Petrópolis: Vozes, 2010.
Psicologia Comunitária I
Ementa: Desenvolvimento da Psicologia Social Comunitária no contexto brasileiro e latinoamericano: contexo sócio-histórico de surgimento da Psicologia Comunitária. Marcos teóricos
em Psicologia Comunitária: ecológico, social-comunitário, psicologia da libertação e redes
sociais. Conceitos fundamentais em Psicologia Comunitária: compromisso, participação, poder
e fortalecimento.
Bibliografia Básica:
- CAMPOS, R.H.F. (Org.) Psicologia social comunitária: da solidariedade à autonomia.16º
ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2010.
- MONTERO, M. Introdución a la Psicología Comunitaria: desarrollo, conceptos y
procesos. 1º ed. 3ºreimp. Buenos Aires: Paidós, 2008.
- SARRIERA, J; SAFORCADA, E. (Org.) Introdução a psicologia comunitária: bases
teóricas e metodológicas. 1º ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2010.
Bibliografia Complementar:
- LANE, Silvia T. Maure. Novas veredas em psicologia social. SP: Editora Brasiliense, 2006.
- SARRIERA, J. C. Psicologia Comunitária: estudos atuais. 3º ed. Porto Alegre: Editora
Sulina, 2010.
- SAWAIA, Bader, As artimanhas da exclusão- análise psicossocial e ética da desigualdade
social. Petrópolis: Editora Vozes, 2001.
Psicologia Escolar II
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Ementa: Papel do psicólogo junto à Instituição Escolar - diagnóstico, análise e ações
preventivas, intervenção na problemática escolar junto ao: professor; pais; alunos; e equipes
técnica-pedagógica da instituição. Questões contemporâneas: adaptação escolar, fracasso
escolar, disciplina e indisciplina, distúrbios psicopedagógicos, inclusão, bulling.
Bibliografia Básica:
- CEREZER, Cleon e OUTEIRAL, José. Autoridade e mal-estar do educador. São Paulo:
Editora Zagodoni, 2011.
- COLL, César., PALACIOS, Jesus., MARCHESI, Álvaro. (org). Desenvolvimento psicológico
e educação – VOL. 1, 2, 3. - Porto Alegre: Ed. Artmed, 2004.
- DEL PRETTE, Zilda Aparecida Pereira (org). Psicologia escolar e educacional: saúde
equalidade de vida. Campinas: Ed. Alínea, 2003.
Bibliografia Complementar
- COLL, César. Psicologia da educação virtual .Porto Alegre: Ed. Artmed, 2003.
- FERNANDES, Angela; ROCHA, Marisa Lopes; MARCONDES, Adriana. Novos possíveis
no encontro da psicologia com a educação. Belo Horizonte: Casa do Psicólogo, 2007.
- PATTO, Maria Helena de S. Exercícios de indignação: escritos de educação e psicologia.
Belo Horizonte: Casa do psicólogo, 2005.
Psicologia do Esporte I
Ementa: História da Psicologia do esporte. Aspectos socioculturais do esporte. Psicologia do
esporte: práticas de tempo livre e educação física escolar. Iniciação esportiva, treinamento
precoce, detecção e promoção de talentos. Psicopatologia, reabilitação e transtornos emocionais.
Dinâmica de grupo esportivo.
Bibliografia Básica:
- DE ROSE JR, D. Esporte e atividade física na infância e adolescência: uma abordagem
multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2002.
- SAMULSKI, D. Psicologia do esporte: conceitos e novas perspectivas. Barueri – SP:
Manole, 2009.
- RUBIO, K. (org.). Psicologia do esporte: teoria e prática. São Paulo: Casa do Psicólogo,
2010.
Bibliografia Complementar:
- BRANDÃO, M. & MACHADO, A. Coleção Psicologia do Esporte e do Exercício: Teoria e
Aplicação. V.1. São Paulo: Atheneu, 2007.
- BRANDÃO, M. & MACHADO, A. Coleção Psicologia do Esporte e do Exercício: Aspectos
psicológicos do rendimento esportivo. V.2 . São Paulo: Atheneu, 2007.
- STEFANELLO, J. Treinamento de competências psicológicas: em busca da excelência esportiva.
Barueri – SP: Manole, 2007.

Psicologia Organizacional I
Ementa: História do trabalho. Diferentes concepções de trabalho. Teorias da psicologia
influenciando a organização. Liderança. Motivação. Planejamento, desenvolvimento e cultura
organizacional. Qualidade de vida no trabalho.
Bibliografia Básica:
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- ROTHMANN, Ian. COOPER Cary. Fundamentos de psicologia organizacional e do
trabalho. Tradução de Luiz Claudio de Queiroz. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- ZANELLI, José Carlos. BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo. BASTOS, Antônio Virgílio B.
(orgs). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004
- ZANELLI, José Carlos. SILVA, Narbal. Interação humana e gestão: a construção
psicossocial das organizações de trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.
Bibliografia Complementar:
- BANOV, Márcia Regina. Psicologia no gerenciamento de pessoas. SP: Editora Atlas, 2008.
- ROBBINS, Stephen P. JUDGE, Timothy A. SOBRAL, Filipe. Comportamento
organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14ª edição. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010.
- ZANELLI, José Carlos. O psicólogo nas organizações de trabalho. Reimpressão 2008. Porto
Alegre: Artmed, 2002.

Psicopatologia II
Ementa: A psicopatologia e a crise dos paradigmas nas ciências psicológicas e na psicanálise.
Estudos psicanalíticos das neuroses, psicoses e perversões. Visão crítica das novas formas do
adoecer psíquico na atualidade.
Bibliografia Básica:
- BIRMAN, Joel. Sujeito na contemporaneidade. RJ: Editora Civilização Brasileira, 2012.
- FREUD, Sigmund. Conferências introdutórias sobre psicanálise (Parte III). Edição
Standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XVI. Rio de
Janeiro: Imago, 1995.
- LACAN, Jacques. O Seminário. Livro 3: As Psicoses 1955-1956. RJ: Jorge Zahar, 1997.
Bibliografia Complementar:
- FREUD, Sigmund. Neurose e psicose. Edição Standard brasileira das obras psicológicas
completas de Sigmund Freud. Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1995.
- FREUD, Sigmund. A perda da realidade na neurose e na psicose. Edição Standard
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XIX. Rio de Janeiro:
Imago, 1995.
- FOUCAULT, Michel. O poder psiquiátrico. Martins Fontes, São Paulo, 2006

Psicodrama: Teoria e Técnica
Ementa: Bases históricas e filosóficas. Teoria e técnica psicodramática. Papel do
psicodramatista. Intervenções em grupos. Aplicações do psicodrama em organizações e
instituições privadas e públicas. Desenvolvimento corporal e cênico. Contribuições
contemporâneas.
Bibliografia Básica:
- BUSTOS, Dalmiro M. e colaboradores (2005). O Psicodrama: aplicações da técnica
psicodramática. 3ª Ed. São Paulo: Agora.
- KELLERMANN, Peter F. (1998). O psicodrama em foco: e seus aspectos terapêuticos.
São Paulo: Ed. Ágora
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-MORENO, Jacob Levy. (2003). Psicodrama. São Paulo: Ed. Cultrix
Bibliografia Complementar:
- DIAS, Victor R. C. S. (2006). Psicopatologia e psicodinâmica na análise psicodramática.
São Paulo: Ed. Ágora.
- DURIC, Zoran, VELIJKOVIC, Jasna. Psicodrama em HQ: iniciação à teoria e à técnica.
SP: Daimon, 2005.
- MOTTA, Julia M. C. (org.) (2008). Psicodrama brasileiro: história e memórias. São Paulo:
Ed. Ágora

7º Período
Gestalt: Teoria e Técnica
Ementa: História e conceitos da Gestalt. Influências. Principais teóricos. Visão do ser
humano. O corpo em Gestalt. Teoria e Técnicas em Gestalt-terapia. Gestalt na atualidade.
Aplicações da Gestalt.
Bibliografia Básica:
- GINGER, A. e GINGER, S. (1995). Gestalt – uma terapia de contato. São Paulo: Ed.
Summus.
- PERLS, Fritz S. (1977). A abordagem gestáltica e testemunha ocular da terapia. São
Paulo: Ed. Summus.
- PERLS, Fritz S. HEFFERLINE, R., GOODMAN, P. (1997) Gestalt terapia. São Paulo: Ed.
Summus.
Bibliografia Complementar:
- OAKLANDER, V. (1980). Descobrindo crianças: abordagem gestáltica com criança e
adolescente. São Paulo: Ed. Summus.
- PERLS, Fritz S. (1977). Gestalt terapia explicada. São Paulo: Ed. Summus.
- PIMENTEL, A. (2003). Psicodiagnóstico em gestalt terapia. São Paulo: Ed. Summus.

Psicologia Hospitalar I
Ementa: História e conceitos fundamentais. Psicologia Clínica x Psicologia Hospitalar.
Identidade do Psicólogo no Meio Hospitalar. Anamnese em Hospital Geral. Anamneses
específicas de acordo com a patologia. Atendimentos inter e multidisciplinares. Atuação do
psicólogo: enfermaria, apartamento, ambulatórios eletivo e de urgência.
Bibliografia Básica:
- FILHO, J. M. (org.). (2010). Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artmed.
- ROMANO, B. W. R. (org.). (2012). Manual de psicologia clínica para hospitais. São
Paulo: Casa do Psicólogo.
- ISMAEL, S. M. C. (org.) (2010). A prática psicológica e sua interface com as doenças.
São Paulo: Casa do Psicólogo.
Bibliografia Complementar:
- ANGERAMI-CAMON, V. A. (org.). (2009). O doente, a psicologia e o hospital. São
Paulo: Cengage Learning.
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- BRUSCATO, W. L.; BENEDETTI, C. & LOPES, S. R. A. (orgs.). (2010). A prática da
psicologia hospitalar na Santa Casa de São Paulo: novas páginas em uma antiga história.
São Paulo: Casa do Psicólogo.
- FILHO, J. M. & BURD, M. (orgs.) (2010). Doença e família. SãoPaulo: Casa do Psicólogo.
Psicologia Organizacional II
Ementa: Gestão Estratégica de Pessoas: a inserção da Psicologia Organizacional nos sistemas
de gestão integrada. Os subsistemas da área de Recursos Humanos: Recrutamento & Seleção;
Treinamento & Desenvolvimento; Cargos, Salários e Carreira; e Responsabilidade Social
Empresarial. Comportamento Organizacional como instrumento da Psicologia.
Bibliografia Básica:
- BOWDITCH, J.F. e BUONO, A.F. (2002). Elementos do comportamento organizacional.
Trad.: José Henrique Lamendorf. São Paulo: Pioneira Thomson.
- CHIAVENATO, Idalberto. (2009). Recursos Humanos: o capital humano das
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier.
- ZANELLI, José Carlos. ANDRADE, Jairo Eduardo B., BASTOS, Antônio Virgílio B.
(orgs). (2004). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed.
Bibliografia Complementar:
- ALMEIDA, Fernando. Os Desafios da Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- DUTRA, Joel. (2002). Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas.
- SPECTOR, Paul E. (2010). Psicologia nas Organizações. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva.
Psicologia Jurídica I
Ementa: Psicologia e Direito. Legislação e direitos Humanos no Brasil. Estrutura,
organização das instituições; polícia, sistema judiciário e penitenciário, conselhos tutelares.
Modelos de atuação nas instituições. Perícia e laudo. Criança e adolescente em conflito com
a lei: medidas de proteção e sócio-educativas. Mediação familiar. Inclusão da família e da
comunidade
Bibliografia Básica:
- BRANDÃO, Eduardo Pontes. GONÇALVES, Hebe signorini . Org. (2004) Psicologia
Jurídica no Brasil, Rio de Janeiro: NAU Ed. 2004
-FOUCAULT, M.(1986) Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis RJ:
Vozes ed.
- FIORELLI, José Osmir, FIORELLI, Rosana C. R.M. (2009). Psicologia jurídica. São
Paulo: Ed. Atlas
Bibliografia Complementar:
- SÔNIA ALTOÉ. Org.(2010) Sujeito do Direito, sujeito do desejo. Rio de Janeiro;
Revinter.
- MIRA Y LOPEZ, Emílio. (2005). Manual de psicologia jurídica. São Paulo: Ed. LZN
- ROVINSKI, Sonia Liane Reichert. (2006). Fundamentos da perícia psicológica forense.
São Paulo: Ed. Vetor.
Psicologia: Publicidade e Propaganda
Ementa: Dimensão social da propaganda. Responsabilidade em relação aos conteúdos criados
e veiculados. Planejamento, criação e mídia. Anunciantes, públicos receptores e veículos.
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Comportamento do consumidor. Marketing: processo, análise de oportunidades,
administração.
Bibliografia Básica:
- SANT`ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. SP: Pioneira, 1998.
- SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor. RJ:
LTC, 2000.
- MENINNI, Giuseppe. Psicologia cultural da mídia. SP: A girafa/SESC-SP, 2008.
Bibliografia Complementar:
- KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. SP: Futura, 2000.
- MENEGUETTI, Sylvia. Comunicação e marketing: fazendo a diferença no dia-a-dia de
organizações da sociedade civil. SP: Global, 2001.
- TUNGATE, Mark. História da propaganda mundial. SP: Cultrix, 2009.
Psicopatologia III
Ementa: Apresentação dos transtornos psicóticos em geral: conceituação, prevalência,
quadros clínicos, diagnóstico diferencial, hipótese etiológicas, curso, prognóstico e
tratamento.
Bibliografia Básica:
- HALES, RE E YUDOFSKY, SC (Org.). Tratado de Psiquiatria Clínica. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
- EBERT, M; LOOSEN, PT; NURCOMBE, B. Psiquiatria - Diagnóstico e Tratamento.
Porto Alegre: Artmed, 2002.
- RIBEIRO, Mário Sérgio (Org.). Ferramentas para descomplicar a Atenção Básica em
Saúde Mental. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2007.
Bibliografia Complementar:
- FREUD, Sigmund. Neurose e psicose. Edição Standard das Obras Psicológicas Completas
de Sigmund Freud, Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1988, p. 167.
- FREUD, Sigmund. A perda da realidade na neurose e na psicose. Edição Standard das
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1988, p.
203
- FREUD, Sigmund. Luto e melancolia.. Edição Standard das Obras Psicológicas Completas
de Sigmund Freud, Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1988.

Disciplina Eletiva II: não houve votação porque o período não está em carga
8º Período
Orientação Profissional
Ementa: Dimensões sociais e psicológicas do trabalho. Modelos de atuação: psicométrico
(testes), e estratégia clínica (Rodolfo Bohoslavsky). Novas perspectivas: planejamento de
carreira, de aposentadoria, re-escolha profissional.
Bibliografia Básica:
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- BOCK, A M.B. e outros. A escolha profissional em questão. SP: Casa do Psicólogo, 1995.
- BOHOSLAVSKY, R. Orientação Vocacional – a estratégia clínica. Trad. José Maria Valeye
Bojart. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 221 p.
- OCAMPO, Maria L. S. O processo psicodiagnóstico e técnicas projetivas. São Paulo: Ed.
Martins Fontes, 2001.
Bibliografia Complementar:
- ALMEIDA, Leandro; PRIMI, Ricardo. Bateria de provas de raciocínio: manual técnico. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2000.
- AMBIEL, Rodolfo M., RABELO, Ivan Santana, PACANARO, Silvia Verônica. Avaliação
psicológica: guia de consulta para estudantes e profissionais de psicologia. São Paulo: Casa
do Psicólogo, 2011.
- BOCK. Silvio Duarte. Orientação vocacional – a abordagem sócio/histórica. São Paulo: Ed.
Cortez, 2002.
Psicologia Ambiental I
Ementa: Definição e delimitação do campo de atuação; Caracterização geral do meio
ambiente; Efeito do ambiente sobre o comportamento humano; Abordagem ecológica em
psicologia; Relação entre ambiente construído e comportamento humano; Psicologia
ambiental no Brasil.
Bibliografia Básica:
- BARRACHO, C. (2001). Psicologia social: ambiente e espaço. Coleção Epigénese
Desenvolvimento e Psicologia. Lisboa, Portugal: Instituto Piaget.
- CAVALCANTE, S. &ELALI, G. (Orgs). (2011). Temas básicos em psicologia ambiental.
Petrópolis, RJ: Editora Vozes.
- GÜNTHER, H., PINHEIRO, J. Q., &GUZZO, R. (Eds.). (2004). Psicologia ambiental:
entendendo as relações do homem com seu ambiente. Campinas, SP: Editora Alínea.
Bibliografia Complementar:
- CORTÉS, J. (2008). Políticas do espaço: arquitetura, gênero e controle social. São Paulo:
SENAC.
- HESS, A. (2011). Psicologia ambiental. Rio de Janeiro: Interciência
- KUHNEN, A., Moraes, R. &TAKASE, E. (Orgs.). (2009). Interações pessoa-ambiente e
saúde.São Paulo: Casa do Psicólogo.

Psicologia do Trabalho
Ementa: Determinações da Organização Mundial do Trabalho sobre a saúde. Concepção
naturalizada de saúde / doença. Doenças profissionais. Saúde Mental e psicopatologia do trabalho.
Trabalho e qualidade de vida. Programas de saúde mental no trabalho: suporte psicológico.
Bibliografia Básica:
- BASTOS, A.V.B. e GONDIM, S.M.G. (Org.). O Trabalho do Psicólogo no Brasil. Porto
Alegre: Artmed, 2010.
- DEJOURS, C., ABDOUCHELI, E., JAYET,C. Psicodinâmica do Trabalho: contribuições da
escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 2011.
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- LIMONGI-FRANCA, A.C. Psicologia do Trabalho: psicossomática, valores e práticas
organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2008
Bibliografia Complementar:
- ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Ed. Boitempo, 2002.
- DEJOURS, Cristophe. A loucura no trabalho: estudo da psicopatologia do trabalho. São
Paulo: Ed. Cortez, 1992.
- ZANELLI, J.C., Borges-Andrade, J.E., Bastos, A.V.B. (Org.). Psicologia, Organizações e
Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2008.

Disciplina Eletiva IV: Técnica de Exame e Aconselhamento Psicológico
Ementa: Breve histórico e definições. Principais teorias no aconselhamento psicológico. Processo
de formação em aconselhamento: atitudes básicas do profissional. Aconselhamento diretivo e nãodiretivo. Entrevista psicológica. Uso adequado e ético do aconselhamento. Áreas de atuação
profissional.
Bibliografia Básica
- SCORSOLINI-COMIN, F. (2015). Aconselhamento psicológico: Aplicações em gestão de
carreiras, educação e saúde. São Paulo: Atlas.
- FORGHIERI, Y.C. (2007). Aconselhamento terapêutico: Origens, fundamentos e prática.
São Paulo: Thomson Learning.
- MORATO, H.T.P. (1999). Aconselhamento psicológico centrado na pessoa: Novos desafios.
São Paulo: Casa do Psicólogo.
Bibliografa Complementar
- BLEGER, J. (1987). Temas de psicologia: Entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes.
- ROSENBERG, R.L. (1987). Aconselhamento psicológico centrado na pessoa. São Paulo: EPU.
- FIORINI, H.J. (2004). Teoria e técnica de psicoterapias. São Paulo: Martins Fontes.

Disciplina Eletiva V: Estudos Avançados em Psicologia Jurídica
Ementa: Psicologia Jurídica e Psicopatologia; afetos e as políticas de segurança; prevenção à
criminalidade; crianças e adolescentes em conflito com a lei; violência setoriais; Psicologia
Jurídica álcool e outras drogas.
Bibliografia Básica:
BARROS-BRISSET, F. O. Programa de Atenção Integral ao paciente judiciário portador de sofrimento
mental infrator. ABMES Cadernos, v. 16, p. 51-63, 2006
DANIEL ACHUTTI. Justiça restaurativa e abolicionismo Penal: Contribuições para um novo modelo de
administração de conflitos no Brasil. São Paulo. Ed. Saraiva, 2016.
ZEHR,H. Trocando as Lentes - Um Novo Foco Sobre o Crime e a Justiça. 1ª ed. Palas Athena, 2008
Bibliografa Complementar:
SÔNIA ALTOÉ. Org. Sujeito do Direito, Sujeito do Desejo. Rio de Janeiro; Revinter, 2010
MIRA Y LOPEZ, Emílio. Manual de psicologia jurídica. São Paulo: Ed. LZN, 2005
ZACONE, O. Acionistas do nada. 3ª.ed. – Rio de Janeiro, Revan 2015.

Disciplina Eletiva VI: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Ementa: A utilização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) objetivando a inclusão social do
surdo, o seuacesso à cidadania plena. Cultura surda. Legislação específica. Inserção da gramática
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básica e seus símbolos com significados; morfologia, sintaxe e semântica. Expressão corporal como
elemento linguístico. Prática de sinais.
Bibliografia Básica
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto. Brasília: SEESP, 1998
BRASIL. Lei nº 10.436, de 24/04/2002.
BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22/12/2005.
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkíria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado
Bibliografa Complementar
BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Programa nacional de apoio à educação
de surdos: o tradutor e interprete da língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC;
SEESP, 2004.
FELIPE, Tanya. LIBRAS em contexto: curso básico (livro do estudante). 2.ed. ver.
MEC/SEESP/FNDE. Vol I e II. Kit: livro e cd.

Disciplina Eletiva VII: Estudos Avançados em Psicanálise - Winnicott
Ementa: Paradigma Winnicottiano; Teoria do Amadurecimento; Desenvolvimento Emocional
Primitivo;. A Ética do Cuidado e o manejo do setting;
Bibliografia Básica:
Winnicott, D. W. (2000) Da Pediatria à Psicanálise: obras escolhidas. Rio de Janeiro: Imago.
Winnicott, D. W. (1983) O ambiente e os processos de maturação. Porto Alegre: Artes Médicas.
Winnicott, D. W (2001). O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: ImagoBibliografia
Complementar:
ABRAM, J. (2000) A linguagem de Winnicott: dicionário das palavras e expressões utilizadas por
Donald W. Winnicott. Rio de Janeiro: Revinter
Mello Filho, J. (2001). O ser e o viver: uma visão da obra de Winnicott. Rio de Janeiro: Casa do
Psicólogo.
Dias, E. O. (2014). Interpretação e manejo na clínica Winicottiana. São Paulo: DWW editorial..

Disciplina Eletiva VIII: Estudos Avançados em Psicanálise - Lacan
Ementa: O retorno à Freud promovido por Lacan. O eu na teoria e na prática psicanalíticas. O papel
da resistência no trabalho analítico. Interpretação e linguagem. O eu e o sujeito
Bibliografia Básica
LACAN, Jacques. O seminário,livro 1: Os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
FREUD, S. Obras completas. Vol XIX Rio de Janeiro, Imago, 1996
FREUD, S. Obras completas. Vol XII Rio de Janeiro, Imago, 1996
Bibliografia Complementar
LACAN, Jacques. Os nomes do pai. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
LACAN, Jacques. O seminário,livro 2: O eu na teoria de Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Disciplina Eletiva IX: Perspectivas em Saúde Mental: Política e Assistência
Ementa: A Política de Saúde Mental, instituída pelo Ministério da Saúde, prevê a atuação em
equipes multiprofissionais, na qual se inclui o fazer do psicólogo. Da política instituída à
assistência aos usuários do SUS, discutir-se-ão seus percursos e percalços.
Bibliografia Básica:
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Ministério da Saúde: Política Nacional de Saúde Mental – Legislação e Diretrizes
Lei 10.016
Lei 3080
Bibliografia Complementar:
Artigos atuais que contemplem o conteúdo.
Material publicado pela FIOCRUZ.

1.7. Metodologia
A aquisição de conhecimento deve ser compreendida como decorrência das trocas que o ser
humano estabelece na interação com o seu meio natural, social e cultural. Ser o mediador desse
processo, e articular essas trocas, é papel fundamental do educador. O Curso de Psicologia da
Faculdade Machado Sobrinho tem como prioridade a qualificação e competência do egresso, adotando
para tal, métodos de ensino, aprendizagem e avaliação diversificadas e criativas. Vale ressaltar que a
implementação da formação profissional “saber fazer” deve envolver a incorporação de uma
pedagogia, fundamentada numa concepção mais crítica das relações existentes entre educação,
sociedade e trabalho.
Relativamente às metodologias e às técnicas de ensino, os professores utilizam, nas diversas
disciplinas técnicas didático-pedagógicas, a relação teoria e prática. Ressalta-se também a articulação
dos dados da realidade com o conhecimento elaborado, na busca da produção do conhecimento novo
ou na sua aplicação.
Entende-se que a metodologia deva obedecer a parâmetros bem delineados, permitindo-se ser:
a) Problematizadora - na medida em que apresenta as contradições básicas de uma situação
existencial concreta com problemas que desafiam as pessoas nela envolvidas;
b) Interdisciplinar – na medida em que várias disciplinas ou vários ramos do saber abordam
determinado tema sob prismas diversos.
c) Integradora - na medida em que possibilita às pessoas captarem o desafio como um problema
que tem conexões com outros problemas;
d) Crítica - na medida em que oportuniza a busca das causas sociais, políticas, econômicas e
históricas de sua situação existencial;
e) Impulsionadora da ação - na medida em que, ao responderem os desafios, as pessoas se sintam
comprometidas e cada vez mais engajadas no processo de transformação de sua realidade;
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f) Dialógica - na medida em que elas são chamadas a conhecer, a elaborar o seu conhecimento,
quando se encontram em autêntica comunicação com outras pessoas;
g) Criativa - na medida em que oferece a elas a possibilidade de construir seu saber, partilhando
suas experiências, inventando e reinventando seu mundo, criando sua cultura e forjando seu
destino como seres históricos;
h) Permanente - na medida em que, considerando os alunos como seres inacabados em uma
realidade igualmente inacabada, há a chance de refazerem, na ação-reflexão, constantemente,
sua realidade existencial, tendo em vista sua plena libertação.
1.8. Metodologia (Métodos)
A metodologia de ensino implantada e utilizada pelo docente, está em sintonia com a proposta
curricular e com os objetivos curso. Objetiva desenvolver a capacidade de interpretação, análise e
reflexão do discente, capacitando-o para atuar individualmente e em grupo. Assim são utilizados pelo
docente:
a) Exposição pelo professor, na forma de aulas expositivas participativas, dialogais e
interativas;
b) Estudos de texto; de casos reais e/ou simulados;
c) Estudos dirigidos e/ou orientados;
d) Mesa redonda; círculo de estudos; apresentação de seminários, painéis; e similares;
e) Trabalho e apresentação em grupo;
f) Utilização da informática como técnica de apoio didático-pedagógico;
g) Pesquisas pela internet, ou na biblioteca, por meio de livros, periódicos, CD-ROMS;
h) Pesquisas orientadas de campo;
i) Estágios Supervisionados
j) Encenações teatrais e técnicas de oratória.

1.9. Estágio curricular supervisionado
1.9.1. Da Vivência Profissional Supervisionada:
A Vivência Profissional Supervisionada (denominada de estágio básico nas Diretrizes
Curriculares – art.22°, §1, consiste no primeiro contato que o aluno realizará com a prática profissional,
oportunizando a integração das competências e habilidades, e dos conteúdos, com as situações da
realidade social. As atividades estão distribuídas do 2° ao 5° período do curso, cada uma com uma
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temática específica, sob a responsabilidade de um docente supervisor e possui regulamento próprio
(ANEXO 1). Perfaz o total de 229 horas , sendo 64h de prática e 165h de supervisão.

1.9.2. Da Prática Profissional Supervisionada:
A Prática Profissional Supervisionada (denominada de estágio supervisionado específico nas
Diretrizes Curriculares - art. 22˚, §2), contempla a parte diversificada do curso, visa o desenvolvimento
das habilidades e competências de cada uma das ênfases curriculares, e possui regulamento próprio
(ANEXO 1). Será oferecida do seguinte modo:


Áreas de Atuação Profissional: clínica; escolar; hospitalar; jurídica; organizacional e trabalho;
sócio comunitária; trânsito.



O aluno deverá escolher três destas áreas para realizar a sua prática, ou seja, ir a campo.
Nas demais áreas, o discente irá acompanhar ativamente as supervisões realizadas em sala de
aula para propor um Plano de Ação Teórico ao final de cada semestre.



O total de horas da Prática Profissional Supervisionada é 900 horas, assim distribuídas:
- 540 horas de supervisão (tanto das áreas que o aluno está em campo, como das demais).
- 360 horas de inserção nos campos escolhidos



Aconselha-se que o aluno considere, nesta escolha, a ênfase que está priorizando no curso.

Tanto a Vivência Profissional como a Prática Profissional Supervisionada serão realizadas nos
seguintes locais:


Serviço de Psicologia Aplicada oferecido pelo Curso (Instituto Vida).



Instituições parceiras (privadas e públicas), das distintas áreas de atuação
profissional, conveniadas ao Curso de Psicologia.



Organizações não-governamentais e comunidades de bairro

1.10. Estágio Curricular Supervisionado - Não se aplica
1.11. Estágio Curricular Supervisionado - Não se aplica
1.12. Estágio Curricular Supervisionado - Não se aplica
1.13. Estágio Curricular Supervisionado - Não se aplica
1.14. Atividades complementares
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O Curso de PSICOLOGIA apresenta em sua Estrutura Curricular 200 horas/aula de Atividades
Complementares que devem ser cumpridas segundo Regulamento próprio que organiza as atividades
complementares da IES (ANEXO 2).

1.15. Trabalho de conclusão de curso
O Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia da Faculdade Machado Sobrinho, denominado
de Projeto Experimental, corresponde a um critério qualitativo de avaliação da formação acadêmica
obrigatório para a obtenção da graduação.
No Projeto Experimental I - realizado no 9º

período – o aluno irá desenvolver o projeto de

pesquisa propriamente dito. Na disciplina Projeto Experimental II – realizada no 10º período – o aluno
irá elaborar, desenvolver e apresentar um artigo. Em ambas as disciplinas o aluno terá um Orientador
Metodológico e um Orientador Teórico.
O objetivo geral deste trabalho é consolidar as competências e habilidades previstas no Projeto
Pedagógico e desenvolvidas ao longo do curso, bem como reconhecer a importância da produção do
conhecimento relacionado ao indivíduo sociocultural e historicamente contextualizado para a atuação
profissional do psicólogo. Espera-se que este seja capaz de complementar a formação do aluno, através
de uma reflexão sistemática e problematizadora sobre um tema de seu interesse, e que tenha aderência
tanto com as ênfases abordadas no curso como com as respectivas linhas de pesquisa dos professores
orientadores.
O Projeto Experimental será realizado na modalidade de artigo científico, deverá ser construído
por um grupo composto por até três alunos, por um professor Orientador Teórico, além do professor
Orientador Metodológico.
O Projeto Experimental possui regulamento próprio (ANEXO 3).

1.16. Apoio ao discente
A atenção aos discentes da Faculdade Machado Sobrinho faz parte de uma política ascendente.
Todos os programas e benefícios direcionados aos seus alunos são divulgados no site da instituição e
nos Manuais específicos. Além disto, existe a Agenda de Orientação discentes/docente que contem
detalhadamente todas as normas e procedimentos internos da Instituição.
O aluno é contemplado com: apoio à participação em eventos; Apoio e Atendimento
Psicológico; nivelamento acadêmico; programa de monitoria; participação voluntária na Empresa
Júnior; acompanhamento de egressos, bolsas de estudos, além dos programas de extensão e pesquisa.
A seguir, serão apresentados de forma resumida alguns dos benefícios listados:
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a) Apoio à Participação em Eventos Externos
O apoio oferecido aos alunos para participação em eventos locais e regionais vai desde a
dispensa da aula no período de realização do evento, até o custeio das despesas de locomoção,
hospedagem e inscrição desde que contempladas em orçamento do curso.
b) Programa de Apoio e Atendimento Psicológico
O Apoio e Atendimento Psicológico é um programa que visa resguardar o bem estar dos alunos
da Faculdade. A psicóloga se preocupa com a integração dos alunos desde o momento da sua chegada,
realizando uma semana de acolhimento até a conclusão da sua vida acadêmica. Durante esse período
são promovidas atividades individuais e grupais, a depender da demanda. Ressalta-se que o Programa
de Apoio e Atendimento Psicológico, com a implantação do Curso de Psicologia na Faculdade, passou
a compor o Instituto Vida. O Instituto conseguiu em apenas 6 meses de funcionamento preencher todos
os horários disponibilizados para a Comunidade, realizando uma média de 60 atendimentos semanais.
Atualmente está em fase de avaliação / implementação de projeto de extensão para o aluno egresso,
para que se possa ampliar o número de atendimentos ofertados à comunidade bem como contribuir
com a formação continuada de nossos egressos.
c) Acompanhamento de Egressos
A Faculdade Machado Sobrinho, desde a sua fundação já formou mais de 47 turmas dos cursos
de Administração, 38 de Ciências Contábeis e duas de Gestão Ambiental e uma de Marketing. Várias
ações são desenvolvidas com os egressos da instituição como comunicação permanente por correio
eletrônico divulgando cursos de extensão, pós-graduação, dentre outros programas. O objetivo desta
ação é criar uma relação direta e contínua com o egresso; além de assegurar a oferta de descontos para
ex-alunos.
Ainda assim, a Faculdade está consciente da importância de saber onde e como está seu exaluno. Tendo em vista que os quase 40 anos de história da Faculdade já fizeram passar três gerações
de alunos de uma mesma família; o que demonstra a seriedade do ensino oferecido na presente
instituição.
d) Bolsas de Estudo
As bolsas de Estudo da Faculdade estão distribuídas em várias categorias: de trabalho, de
monitoria, dos alunos participantes da Empresa Junior – MASCI e da bolsa desconto.

e) Empresa Júnior

53

Como forma de contribuir para o desenvolvimento de seus alunos, a Faculdade Machado
Sobrinho fundou no ano de 1990 a Machado Sobrinho Consultoria Integrada (MASCI), a primeira
Empresa Júnior de Minas Gerais sendo composta atualmente por alunos de todos os cursos da
Instituição.

1.17. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso
A atuação da coordenação do Curso de Psicologia, no que diz respeito a avaliação do projeto
do curso, segue os seguintes critérios:

I - De posse dos resultados das avaliações realizadas pelo Setor responsável, a CPA, Comissão
Própria de Avaliação, analisa os dados e organiza as ações necessárias:


Convocar para reuniões individuais os professores com objetivo de resolver possíveis
conflitos e dificuldades;



Acompanhar, via feedbacks das turmas, o desempenho dos professores



Após receber feedbacks, retornar aos professores para uma análise final e elaborar uma
proposta de ação.

II - O curso de psicologia, por sua natureza, já se caracteriza pelo relacionamento próximo entre
professores e alunos, o que permite que nas conversas as críticas e solicitações, sejam atendidas de
forma natural. Isto quando compete ao âmbito da coordenação e em caso negativo, as demandas são
encaminhadas aos órgãos competentes.
III - Reunião de Colegiado e de NDE para discussão sobre situações e temas que demandam
reflexão, e a partir dos debates, elaborar novas formas de ação.
IV- Reuniões com as turmas discentes para averiguação de quaisquer críticas e/ou sugestões e
espaço para diálogo com os alunos.

1.18. Atividades de tutoria: Não se aplica

1.19. Tecnologias de informação e comunicação
O site da Faculdade Machado Sobrinho possui um espaço específico denominado “Área do
Aluno” onde os professores disponibilizam o material didático necessário ao bom andamento do
conteúdo programático.
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As disciplinas Psicologia Comportamental, Metodologia de Pesquisa, Projeto Experimental I e
II, Avaliação Psicológica I e II utilizam o Laboratório de Informática para realizar a correção
informatizada dos instrumentos utilizados nas mesmas.

1.20. Material didático institucional: Não se aplica
1.21. Mecanismos de interação entre docentes tutores e estudantes: Não se aplica

1.22. Procedimentos de avaliação dos processos ensino-aprendizagem

A Faculdade passou recentemente por um ajuste no sistema de avaliação. O processo ocorreu
ao final 2014 após pesquisa realizada pela Comissão de Estudos sobre o Sistema de Avaliação, com
todos os professores desta IES, para averiguar a adequação do sistema existente às necessidades de um
processo de ensino e aprendizagem. Após a análise das respostas a Comissão elaborou uma proposta
que foi encaminhada à Congregação da Faculdade Machado Sobrinho para análise e aprovação. Assim,
em 03 de fevereiro de 2015, a Portaria nº. 01/2015-DIR aprovou o novo sistema de avaliação que é
composto da seguinte forma:
- Três avaliações: A1 (referente ao 1° bimestre), A2 (referente ao 2° bimestre), e A3 (Avaliação
Substitutiva).
- Conforme o Regimento Interno desta IES a nota do bimestre pode ser dividida em 70% para a
avaliação propriamente dita e 30% para trabalhos ou pode ser a avaliação totalizada em 100% da
nota bimestral.
- O aluno deve fazer as avaliações A1 e A2
- Poderão realizar as Avaliações Substitutivas os alunos que faltarem até duas Avaliações no
Semestre Letivo, nas seguintes limitações:
I-Ausência em até duas Avaliações Regulares no 1º. Bimestre, ou
II-Ausência em até duas Avaliações Regulares no 2º Bimestre, ou
III-Ausência em uma Avaliação Regular do 1º Bimestre e uma do 2º.Bimestre
- As Avaliações Substitutivas abordarão o conteúdo programático dos dois bimestres,
cumulativamente.
- O aluno que fizer uma Avaliação Regular A1 ou A2, não poderá substituí-la por outra Substitutiva,
independente do resultado obtido na Avaliação Regular.
- É devido o pagamento da taxa de realização da Avaliação Substitutiva, cujo valor será
estabelecido pela Entidade Mantenedora.
- Não há segunda chamada
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- Prova Final
 Média para ser aprovado sem Prova Final é 70%
 Média para ser aprovado com Prova Final é 50%

1.23. Número de vagas

Turnos de
funcionamento
Diurno

Vagas
Número
Total de
por turma de turmas vagas anuais
40
01
40

Noturno
Total

50

01

50

90

02

90

1.24. Integração com as redes públicas de ensino: Não se aplica
1.25. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/sus – relação aluno/docente:
Não se aplica
1.26. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/sus – relação aluno/usuário:
Não se aplica
1.27. Atividades práticas de ensino: Não se aplica
1.28. Atividades práticas de ensino para a área de saúde: Não se aplica
1.29. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas: Não se aplica
1.30. Processo de formação voltado à educação em saúde na prática profissional e atividades na
comunidade: Não se aplica
1.31. Processo de formação em gestão na saúde: Não se aplica
1.32. Articulação entre a formação do curso de Medicina e os programas de residência: Não se
aplica
1.33. Responsabilidade Social
Atualmente, a Política de Responsabilidade Social da Instituição compreende (5) cinco
projetos, (2) duas campanhas, (4) quatro programas e (1) Clínica Escola de Psicologia – Instituto Vida.
A seguir é possível conhecer os componentes que integram esta política.
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Tabela 4: Componentes da Política de Responsabilidade Social

Campanhas

Doação de Sangue
Medula Óssea

Programas

Bolsas de Estudo
Bolsas de Trabalho
Bolsas de Pesquisa
Bolsas de Monitoria
Bolsas de convênios

Projetos

Engenharia Voluntária
Melhor Idade na Faculdade
Cidade na Faculdade
Aproximação
Educação Ambiental

Clínica-Escola de Psicologia
Instituto Vida

Atendimento psicoterápico à comunidade
(crianças, adolescentes, adultos e idosos;
individuais ou em grupo)
Ações sociais em temáticas atuais tais
como: Setembro Amarelo, Luta contra a
Homofobia, Luta Antimanicomial, entre
outras.
ProMover – Projeto Machadense de –
Orientação
Vocacional/Profissional:
Escolhas e Realizações

Fonte: Documentos da FMS, 2016.

As Campanhas de Doação de Sangue e de cadastro para doadores de Medula Óssea são
desenvolvidas em parceria com a Fundação Hemominas a cada início de semestre no campus da
Faculdade e tem como objetivo contribuir com o banco de sangue da região e aumentar o número de
doadores de medula óssea no Brasil, além conscientizar e promover a cidadania no meio acadêmico.
Os Programas de Bolsas de Estudos, Bolsas de Trabalho, Bolsas de Pesquisa, Bolsas de
Monitoria e Bolsas via Convênios, são mantidos pela Fundação Educacional Machado Sobrinho.
O Programa de Bolsa de Estudos oferece bolsas de descontos parciais e integrais aos alunos
que não tem condições comprovadas de custear seus estudos.
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O Programa de Bolsas Acadêmicas oferece bolsas de descontos parciais e integrais para os
alunos que participarem da Empresa Júnior, do Programa de Monitoria, da Comissão Própria de
Avaliação e do Centro de Pesquisa e Extensão.
O Programa de Bolsas de Trabalhos oferece bolsas de descontos parciais e integrais aos alunos
que fizerem estágio na Instituição.
O Programa de Bolsas de Convênio oferece bolsas de descontos parciais para os funcionários
e dependentes das instituições conveniadas à Instituição.
O Projeto Engenharia Voluntária é desenvolvido por meio de uma parceria existente entre a
Escola Estadual Maria de Magalhães Pinto, a Faculdade Machado Sobrinho e os alunos do Curso de
Engenharia de Produção. Na Faculdade, os alunos carentes da Escola Estadual Maria de Magalhães
Pinto, recebem apoio escolar, em Matemática, dos graduandos do curso de Engenharia de Produção.
O Projeto Melhor Idade na Faculdade é desenvolvido por meio de uma parceria existente entre
a Faculdade Machado Sobrinho e a Associação Municipal de Apoio Comunitário - AMAC. Por meio
dele, os idosos cadastrados no programa de atendimento à terceira idade da AMAC, recebem na
Faculdade, aulas sobre o uso do computador, sotwares e acesso à internet.
O Projeto Cidade na Faculdade resume-se em uma ação do Curso de Ciências Contábeis. O
Projeto visa promover a integração com a comunidade local, através do esforço conjunto de
professores e alunos, disponibilizando para comunidade curso e plantão fiscal para os contribuintes do
Imposto de Renda Pessoa Física.
O Projeto Aproximação tem como objetivo oferecer orientações sobre o mercado de trabalho,
as profissões e os cursos que a Faculdade oferece ao público pré-universitário. O projeto ocorre durante
o ano letivo e pode ser desenvolvido em duas modalidades: visita de Coordenadores da Faculdade às
instituições que oferecem o Ensino Médio e visita de alunos do Ensino Médio à Faculdade.
O Projeto de Educação Ambiental está em fase de implantação e tem como objetivo promover
a conscientização ambiental por meio de oficinas, palestras, cultivo e de distribuição mudas.
A Clínica Escola de Psicologia está vinculada ao curso de Psicologia. Denominado Instituto
Vida, o órgão está comprometido com as demandas da sociedade oferecendo serviços psicológicos
sem fins lucrativos, a membros da comunidade, de qualquer faixa etária; oferecendo também
Orientação Vocacional (ProMOVER) a adolescentes e adultos e incentivando ações sociais sobre
temas importantes para a nossa sociedade. O Instituto Vida enquanto clínica de ensino e serviços tem
como responsabilidade dar suporte à integração da formação acadêmica, prestação de serviços e
pesquisas.
Com a prática da Política de Responsabilidade Social descrita acima e de outras ações
promovidas pela comunidade Acadêmica, desde 2010, a Faculdade Machado Sobrinho vem recebendo
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da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior – ABMS, o selo de Instituição
Socialmente Responsável.

Figura 1: Selo de Responsabilidade Social 2015 – 2016 ABMES.
Fonte: ABMES, 2015.

1.34. Atividade de ensino baseadas na comunidade:
O Curso de Psicologia não possui ênfase no cenário da educação básica em sua proposta
pedagógica. No entanto apresenta através das Práticas Profissionais Supervisionadas (estágios
obrigatórios) a possibilidade de discussão, elaboração e acompanhamento pela comunidade onde atua,
pois todas as ações desenvolvidas e supervisionadas, são elaboradas a partir das demandas, solicitações
realizadas pela mesma.

1.35. Segurança do paciente como componente curricular:
A discussão sobre a segurança do paciente (incluindo grupos, instituições públicas ou privadas)
ocorre ao longo do curso de Psicologia, no entanto, é tema principal nas disciplinas de Ética e Bioética,
bem como nas de Vivência Profissional Supervisionada, e Práticas Profissionais Supervisionadas.

1.36. Formação interprofissional e/ou interdisciplinar do estudante:
Esta formação ocorre através das ações descritas a seguir:
 Diálogo entre as disciplinas previstas no currículo, tanto em nível horizontal quanto
vertical.
 Nos campos de estágio, e instituições conveniadas, através das disciplinas práticas de
Vivência Profissional Supervisionada e Prática Profissional Supervisionada que
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possibilitam ao aluno atividades teóricas e práticas de âmbito interprofissional e/ou
interdisciplinas.
 Elaboração e implementação de atividades extra acadêmicas como simpósios e
congressos (onde é facilitada a ida do discente), Espaços de Estudos e Pesquisa, palestras,
visitas técnicas, mesas-redondas, dentre outros.

1.37. Participação dos discentes no acompanhamento e avaliação do PPC:
A participação dos alunos e alunas ocorre através das situações abaixo citadas:
 Participação nas reuniões de Colegiado de curso
 Participação nas reuniões da Congregação
 Reunião com os representantes de turma
 Reunião com turmas específicas

1.38. Programa de formação permanente para profissionais e preceptores não docentes do SUS:
Não se aplica
DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE

2.1.Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE
O atual Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Psicologia da Faculdade Machado
Sobrinho foi reformulado devido à mudança na coordenação do curso. O mesmo encontra-se
estruturado por professores qualificados e com boa relação com a IES com o objetivo de elaborar e
implementar o referido curso de graduação. Dessa forma optou-se por indicar professores de áreas
distintas do conhecimento para fomentar o diálogo e a generalidade do curso. O NDE é composto por
cinco professores do curso, sendo que um deles é o Coordenador. O NDE possui regulamento próprio
(Anexo 4).
Membros
Aretha Henrique Martins Salomão

Titulação
Mestra

Fernanda Deotti

Doutoranda

Gisele Rezende Franco

Doutoranda

Pedro Antunes Costa
Daniele Antunes Rangel

Doutor
Mestra
(Coordenadora do curso)
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2.2. Atuação do(a) coordenador(a)
A atual coordenadora, Daniele Antunes Rangel foi admitida nesta IES em dezembro de 2011 a
partir de processo seletivo (banca) e iniciou suas atividades em fevereiro de 2012. No início de 2013
foi convidada a implantar o Instituto Vida (Clínica-escola de Psicologia) e está à frente da coordenação
do mesmo até o presente momento. Participa como membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
desde fevereiro de 2014 e esteve presente e participativa no processo de reconhecimento do curso,
ocorrido em março de 2016.
Desta forma sua atuação pode ser comprovada nos documentos oficiais da Instituição e nas
atividades descritas abaixo, dentre outras.


Implantação do Instituto Vida;



Atualização do Projeto Pedagógico do Curso; enquanto membro do NDE



Reformulação (em andamento) dos Espaços de Estudos e Pesquisas, cuja direção está a
cargo de professores do curso, em conformidade com suas linhas de pesquisa;



Atendimento aos alunos sempre que solicitada, ou que julgar necessário;



Reunião com representantes de turma;



Reuniões e apoio à Comissão de Eventos



Reunião individual com os docentes



Participação em eventos, jornadas e simpósios;



Implantação, convocação e participação no NDE com a devida escolha dos professores
representantes;



Convocação dos professores para reuniões de colegiado;



Solicitação para que professores realizassem Conversas Acadêmicas em sala de aula;

2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do(a) coordenador(a)
- Formação acadêmica:


Mestrado em Psicologia, Área de concentração Processos Psicossociais e Saúde,
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2011.



Formação Psicanalítica, SEP (Sociedade de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora), 2005.



Pós-graduação em Psicologia da Religião (Universidade Federal de Juiz de Fora, 2005)



Pós-graduação em Psicologia Médica e Psicossomática (Universidade Estácio de Sá, R.J,
2001)



Psicologia, UFJF, 1999.
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- Experiência profissional: Exerce a função de Psicóloga Clínica de 1999 até a presente data. Foi psicóloga da Associação
da Caridade São Vicente de Paulo, atendendo à comunidade de 1999 à 2013. Realizou / idealizou
cursos nas áreas de Psicossomática e Psicanálise. Iniciou as atividades de docência na Faculdade
Machado Sobrinho em fevereiro de 2012, lecionando disciplinas tais como Psicologia Ambiental,
Psicologia do Esporte, Tópicos em Psicossomática, Análise Social da Família, Ética e Filosofia,
Estudos Avançados em Psicanálise winnicottiana. Implantou o Instituto Vida (Clínica-escola de
Psicologia) em março de 2013 e desde então vem atuando na organização e coordenação do mesmo.
Em agosto de 2016 iniciou as atividades de coordenação do curso de Psicologia da Faculdade
Machado Sobrinho.

- Experiência docente:
Iniciou, formalmente, a docência em 2012, na Faculdade Machado Sobrinho, com a disciplina
de Psicologia Ambiental, no mesmo ano assumiu as disciplinas de Psicologia do Esporte e de Tópicos
em Psicossomática (eletiva). Em 2013 assumiu a disciplina Análise Social da Família. Ministrou
também, como substituição, as disciplinas de Ética, Filosofia e Psicologia Comportamental, e, em
2017 assumiu também a disciplina de História de Psicologia (obrigatória) e as disciplinas Estudos
Avançados em Psicanálise – Winnicott (eletiva). Concomitantemente ministra cursos livres de
Psicanálise e Psicossomática.

2.4. Regime de trabalho do(a) coordenador(a) do curso
A coordenadora Daniele Antunes Rangel atua no regime integral.

2.5. Carga horária de coordenação do curso
A coordenadora Daniele Antunes Rangel possui carga horária de 12 horas semanais dedicadas
totalmente à coordenação.

2.6. Titulação do corpo docente
O colegiado de curso de Psicologia é constituído legalmente dentro das normas da FMS e é
formado, até a presente data, por 25 professores, 20 possuem Stricto Sensu, o que representa 80%
do corpo docente, e, entre estes 80% temos 4 doutores, 1 pós-doutor e 5 doutorandos.
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Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Titulação Máxima

Alexandre N. Sérgio Ferreira
Mestre
Ameli Gabriele Batista Fernandes
Mestra
Anna Carolina de Oliveira Fernandes
Especialista
Aretha Henrique Martins Salomão
Mestra
Carlos Mendes Meirelles
Mestre
Daniele Antunes Rangel
Mestra
Eliane Ferreira C. Banhato
Doutora
Elizabeth Lacerda Barbosa
Especialista
Fernanda Deotti*
Mestra
Germana Cunha Vidal
Mestra
Gisele de Rezende Franco*
Mestra
Gustavo Trevizani Burla de Aguiar
Mestre
Heitor Lobo de Mendonça
Especialista
Irma Saar
Mestra
Iza Gomes da Cunha Chaim
Mestra
Jodemar Porto
Especialista
Judilma Aline Oliveira e Silva*
Mestra
Juliana Oliveira
Doutora
Lara Brum de Calais*
Mestra
Leila Guimarães Lobo de Mendonça*
Mestra
Márcia Mathias de Miranda
Doutora
Maristela Botega
Especialista
Michely Dornellas Pinto
Mestra
Pedro Henrique Antunes Costa
Doutor
Pollyanna Silveira Santos
Pós-doutora
*Cursando Doutorado ou Pós-doutorado

2.7. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores
O Curso está composto por 03 docentes doutores. Salienta-se que há 07 professores cursando o
doutorado na presente data e uma cursando Pós-doutorado
Doutores
Mestres
Especialistas

05
15
05

20%
60%
20%

2.8. Regime de trabalho do corpo docente (efetivo 2016)
Regime de Trabalho
Integral
Parcial
Horista

Docente
01
7
16

Porcentagem
4,%
29,%
67,%
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2.9. Experiência profissional do corpo docente
O Corpo docente possui larga experiência profissional, excluída as atividades no magistério
superior, nas diversas áreas de atuação profissional do psicólogo ou áreas afins.
Docente
Alexandre N. Sérgio Ferreira
Ameli Gabriele Batista Fernandes
Anna Carolina de Oliveira Fernandes
Aretha Henrique Martins Salomão
Carlos Mendes Meirelles
Daniele Antunes Rangel
Eliane Ferreira C. Banhato
Elizabeth Lacerda Barbosa
Fernanda Deotti
Germana Cunha Vidal
Gisele de Rezende Franco
Gustavo Trevizani Burla de Aguiar
Heitor Lobo de Mendonça
Irma Saar
Iza Gomes da Cunha Chaim
Jodemar Porto
Judilma Aline Oliveira e Silva
Juliana Oliveira
Lara Brum de Calais
Leila Guimarães Lobo de Mendonça
Márcia Mathias de Miranda
Maristela Botega
Michely Dornellas Pinto
Pedro Henrique Antunes Costa
Pollyanna Silveira Santos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Período
25 anos
12 anos
12 anos
14 anos
23anos
18 anos
17 anos
29 anos
10 anos
17 anos
10 anos
15 anos
32 anos
28 anos
21 anos
36 anos
20 anos
07 anos
31 anos
14 anos
30anos
15 anos
05 anos

2.10. Experiência no Exercício da Docência na Educação Básica: Não se aplica

2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente:
O corpo docente tem experiência significativa no ensino superior ou educação profissional.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Docente
Alexandre N. Sérgio Ferreira
Ameli Gabriele Batista Fernandes
Anna Carolina de Oliveira Fernandes
Aretha Henrique Martins Salomão
Carlos Mendes Meirelles
Daniele Antunes Rangel

Período
12 anos
07 anos
07 anos
08 anos
09 anos
05 anos
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Eliane Ferreira C. Banhato
Elizabeth Lacerda Barbosa
Fernanda Deotti
Germana Cunha Vidal
Gisele de Rezende Franco
Gustavo Trevizani Burla de Aguiar
Heitor Lobo de Mendonça
Irma Saar
Iza Gomes da Cunha Chaim
Jodemar Porto
Judilma Aline Oliveira e Silva
Juliana Oliveira
Lara Brum de Calais
Leila Guimarães Lobo de Mendonça
Márcia Mathias de Miranda
Maristela Botega
Michely Dornellas Pinto
Pedro Henrique Antunes Costa
Pollyanna Silveira Santos

13 anos
14 anos
08 anos
16 anos
02 anos e 06 meses
10 anos
29 anos
05 anos
18 anos
28 anos
17 anos
2 anos
08 anos
08 anos
07 anos
06 anos
01 ano e 06 meses
03 anos

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas: Não se aplica
2.13. Funcionamento do Colegiado de Curso ou Equivalente
O Colegiado do Curso está institucionalizado e implantado, sendo composto por todos os
professores e 2 alunos-representantes do curso de Psicologia. As reuniões são previamente agendadas
e ocorrem oficialmente, em média, duas vezes no semestre com registros em ata. Sempre que
necessário são convocadas reuniões extras. E por fim, mas não menos importante, são realizadas
reuniões por grupos específicos que compõem o curso. São eles:
 Vivência Profissional Supervisionada
 Prática Profissional Supervisionada
 Espaços de Estudo e Pesquisa
 Professores orientadores do Trabalho de Conclusão de Curso ou por período específico
do curso, quando necessário
 Disciplinas afins
O resultado destas reuniões é encaminhado para o colegiado de curso
2.14. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica
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A relação de produções dos 26 professores que compõe o corpo docente do curso está distribuída
conforme quadro abaixo:
Tabela 8 – Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica
Quantidade de Produções
1a3

Quantidade de Docentes
02

4a6

00

Mais de 9

24

Total

26

2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso: Não se aplica
2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância: Não se aplica
2.17. Relação docentes e tutores – presenciais e a distância – por estudante: Não se aplica
2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica: Não se aplica
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica: Não se aplica
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente: Não se aplica
2.21. Experiência profissional do corpo docente no Sistema de Saúde vigente/SUS: Não se aplica
2.22. Integração entre docente e preceptor na rede SUS: Não se aplica
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DIMENSÃO 3
INFRAESTRUTURA

A Faculdade busca a adequação física dos prédios para facilitar o ingresso e permanência dos
portadores de necessidades especiais em suas dependências. Existe um banheiro em cada bloco a ser
utilizado exclusivamente pelos deficientes, face às adaptações existentes.
3.1. Gabinetes de trabalho para professores tempo integral – TI
O gabinete de trabalho para o docente em tempo integral está equipado com mesa, cadeiras,
telefone, computador conectado à internet, armário para organização de documentos, impressora e
material de escritório.

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos
As salas de coordenação estão localizadas, temporariamente, no segundo andar do bloco A.
Todos os espaços estão equipados com mesa, cadeiras, telefone, computador conectado à internet,
armário para organização de documentos, impressora e material de escritório.
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3.3. Sala de professores
A sala de professores fica localizada no segundo andar do bloco A com acesso via escada ou
elevador. Possui uma grande mesa, cadeiras confortáveis, armários identificados para cada professor,
banheiros privativos e dois gabinetes também privativos com computador conectados a internet.

3.4. Salas de aula
As salas de aula do Curso de Psicologia encontram-se situadas nos Blocos A e F: seis delas
possuem em média 45.65 metros quadrados, e duas medindo 69.30 metros quadrados. São equipadas
com ventiladores de teto, e mobiliário adequado. Os projetores multimídia são oferecidos aos docentes
quando solicitados, são cinco equipamentos de data show móveis. No entanto as salas n04 e 05
possuem datashow fixo instalado. Existem 10 salas, na instituição, além das G1 e G6, equipadas com
multimídia (sistema de som, projetor multimídia e estrutura para DVD).

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática
a) Laboratório de Informática I
O laboratório encontra-se instalado no 2º pavimento do bloco “B”. Conta com uma área de 98,66
m2. Está equipado com 22 (vinte e dois) microcomputadores Dual Core e um Projetor
Multimídia.
b) Laboratório de Informática II
O laboratório encontra-se instalado no 1º pavimento do bloco “B”. Está equipado com 25 (vinte
e cinco) microcomputadores Core i 5 um Projetor Multimídia.
c) Laboratório de Informática III
O laboratório encontra-se instalado no 1º pavimento do bloco “B”. Está equipado com 19
(dezenove) microcomputadores Core i 5 um Projetor Multimídia.
d) Laboratório IV:
O laboratório encontra-se instalado no 2º pavimento do bloco “B”. Está equipado com 25 (vinte
e cinco) microcomputadores Core i 5 um Projetor Multimídia.

As estações de trabalho dos laboratórios estão em REDE ligadas a um Servidor de Rede Local,
e um Servidor de acesso à Internet e uma estação da Administração dos Laboratórios.
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Pertencem à Rede Local duas impressoras (sendo uma a jato de tinta), quatro
microcomputadores instalados na Biblioteca, sete (7) estações na secretaria da Faculdade, dois
microcomputadores instalados na central de atendimento, um na sala de professores e dez nas salas
das coordenações.
Os laboratórios estão disponíveis de segunda-feira a sábado, para uso dos discentes e docentes,
conforme horários agendados pelo Supervisor de Informática, para que os alunos disponham de
acompanhamento permanente de pessoa especializada em seus trabalhos acadêmicos, pois são um
importante instrumento de desenvolvimento e aprimoramento das disciplinas dos cursos de Graduação
e Pós-Graduação da Faculdade.

A Faculdade Machado Sobrinho está em andamento com as

obras de um terceiro bloco o qual abrigará outros dois laboratórios de informática com previsão da
instalação de 50 (cinquenta) novos microcomputadores no total.

- Pontos de Acesso à Internet
A INTERNET é acessada pelos discentes nos Laboratórios de Informática e nas salas de
multimídia. Aos docentes este acesso é oferecido na secretaria.
Até o final de 2017 haverá WI-FI irrestrito em todo o campus da faculdade.
Com a utilização de tecnologia de ponta, acessando a Internet via cabo, todas as máquinas
ligadas à Rede do Laboratório são conectadas à Rede Mundial simultaneamente. Ainda nos permite
fornecer um e-mail (endereço eletrônico) para cada aluno, listas de discussão, todos os recursos da
Internet e a publicação de uma home-page: www.machadosobrinho.com.br.

- Softwares: Todos licenciados para a Faculdade, softwares de apoio às disciplinas dos cursos são
adquiridos de acordo com as necessidades e pedidos dos professores.
 Microsoft Windows 7 e Windows XP;
 Office 2007 e 2010;
 Ms Project 2007; e 2010.
 Antivírus Avast;
 Matlab 7.11
 ZWCAD

- Salas de Projeção e Multimídia:
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A IES possui 13 salas equipadas com data show multimídia e internet. Estes recursos
possibilitam aos docentes promover inovações em suas aulas e estimular os discentes no
aproveitamento e apresentações de trabalhos.

3.6. Bibliografia básica
Toda a bibliografia Básica do Curso de Psicologia está com o acervo distribuído da seguinte
forma: 03 títulos por unidade curricular e disponível na proporção média de um exemplar para cada
08 alunos, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
A relação dos livros encontra-se detalhada no ementário do curso apresentado anteriormente.

3.7. Bibliografia complementar
O Acervo da Bibliografia Complementar possui, pelo menos, dois títulos por unidade
curricular, com dois exemplares de cada título.
A relação dos livros encontra-se detalhada no ementário do curso apresentado anteriormente.

3.8. Periódicos especializados
O acervo de Periódicos Especializados
























www.abrapee.wordpress.com/revista - Revista de Psicologia Escolar e Educacional
www.abrapso.org.br - Revista Psicologia e Sociedade
www.abpm.com.br
www.apastyle.org
www.abpm.com.br
www.apacitauna.com.br
http://blog.apastyle.org/apastyle/social-media/
www.bvs-psi.org.br
www.cerebronosso.bio.br
www.crepop.pol.org.br
www.clinicaps.com.br - Revista Clinicaps
www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/csonline
www.dominiopublico.gov.br
www.guilford.com
www.newpsi.bvs-psi.org.br
www.pepsic.bvsalud.org - Revista de Avaliação Psicológica
www.pepsic.bvsalud.org- Revista de Psicologia Organizacional e do Trabalho
www.periodicos.capes.gov.br/
www.periodicos.pucminas.br
www.periodicos.ufsc.br
www.periodicos.ufsc.br - Revista de Estudos Feministas
www.proec.ufg.br/site/images/stories/guiainternet.pdf
www.pol.org.br
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www.portal.pepsic.bvsalud.org
www.psicopatologiafundamental.org
Revista de Psicopatologia Fundamental
Revista da Sociedade dos Estudos Psicanalítico de Juiz de Fora
www.revistaneurociencias.com.br
www.sbph.org.br - Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar
www.scielo.org
www.scielo.br Revista Physis – UERJ
www.scielo.br/revistas/agora - Revista Ágora - estudos em teoria psicanalítica
www.sfedit.net/newsletters.htm
www.ssp.sp.gov.br
www.ufrb.edu.br

3.9. Laboratórios didáticos especializados – quantidade
O curso de Psicologia desta IES possui quatro laboratórios previstos e implantados, com suas
respectivas normas, que são destinados à formação do discente. São eles: Instituto Vida (clínicaescola), Laboratório de Informática, Sala de Dinâmica de Grupo e Sala de Biologia (situados na própria
Faculdade Machado Sobrinho) e Masci -Empresa Júnior (atua em interdisciplinaridade com os Cursos
de Administração, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção; a empresa está localizada nas
dependências do Colégio Machado Sobrinho.

3.10. Laboratórios didáticos especializados – qualidade
a) Instituto Vida:
 Equipe:


Professor Supervisor Acadêmico: desde que possua formação teórica e técnica específica em
sua linha teórica, ou seja todos os professores do Curso de Psicologia, com graduação em
Psicologia, são Supervisores Acadêmicos em potencial.



Psicólogo Técnico: profissional responsável pela organização do Serviço de Psicologia
Aplicada: sua ação está articulada ao supervisor acadêmico e à coordenação do curso.
Atualmente a Profa. Daniele Antunes Rangel coordena os serviços do Instituto Vida e a
Psicóloga Cláudia Guimarães de Siqueira (formada na primeira turma de Psicologia da
Faculdade) também atua como psicóloga-técnica do Instituto Vida.

- Do Espaço Físico:
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A Clínica-escola – Instituto Vida dispõe de 08 salas, somando 98.20 metros quadrados,
destinadas às diversas modalidades de atendimento, devidamente isoladas em acústica e ambientadas
de acordo com as necessidades destas e assim divididas:


01 sala de espera com cadeiras, 01 caixa de som, mesa com revistas e material de desenho
(lápis colorido e papel), além de quadros decorativos.



01 sala para o Psicólogo Técnico e discentes de plantão, equipada com 06 cadeiras de aula, 03
cadeiras de escritório, 01 ventilador, 01 computador, 01 aparelho de som, 01 frigobar, 01
arquivo, 02 estantes com material utilizado, e 02 armários com brinquedos e material de
desenho e modelagem, há ainda relógio de parede, cabide de bolsas, e quadro branco.



06 salas mobiliadas para possibilitar os serviços oferecidos pelo Instituto Vida: 01 mesa, 03
cadeiras, 01 sofá, 01 relógio de mesa, 01 ventilador, e quadros e enfeites decorativos. As salas
E e H possuem 01 mesa e 01 cadeira infantil. Já sala G está equipada com 02 armários para
arquivos.



O corredor do Instituto Vida está equipado com 02 caixas de som.

b) Sala de Estudos em Biologia
É equipada com modelos anatômicos artificiais, em resina, plástico ou borracha. A opção por
peças artificiais deve-se a alguns motivos: custo de aquisição e manutenção, facilidade no manuseio,
higiene durante a aula, e não necessidade de uso de substâncias químicas (como por exemplo a solução
de formalina a 10%) como agentes conservantes.
Situa-se no Bloco F, sala 10 desta IES. Está equipada com 02 armários de aço, 01 armário de
madeira com vidro especificamente projetado para abrigar os modelos anatômicos, 01 mesa com 30
cadeiras.
- Os modelos anatômicos são:













Cabeça interna e externa
Encéfalo
Cabeça com 4 partes
Corte Mediano da cabeça
Cérebro ampliado com 12 partes
Cérebro com artérias 9 partes
Crânio com coluna cervical e cérebro com 10 partes
Sistema de medula espinhal ampliado
Sistema de fisiologia dos nervos
Sistema nervoso simpático
Célula ampliada 20.000 vezes
Célula nervosa
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Diorama de um neurônio motor
Dupla hélice de DNA
Esqueleto 1,68m articulado e muscular.

c) Sala de Dinâmica de Grupo
Situa-se no Bloco F e possui aproximadamente150 metros quadrados. Está equipada com:
 Espelho de um lado da sala
 40 colchonetes
 Aparelho de som para CD
 Almofadas
 Outros materiais necessários para Dinâmica de Grupo ficam guardados em armário específico
e utilizados pelo(a) docente responsável.
d) Laboratório de Informática – já descrito no item 3.5
3.11. Laboratórios didáticos-especializados – serviços
a) Instituto Vida
A Clínica Escola é um espaço para o aluno, dos dois últimos períodos do curso, exercer a prática
profissional para a qual foi preparado ao longo de todo o curso de graduação, sob acompanhamento de
docente supervisor. É uma clínica social que disponibiliza diversos serviços aos membros da
comunidade. Além das modalidades abaixo enumeradas outras poderão ser organizadas de acordo com
as demandas resultantes tanto do curso de Psicologia quanto da comunidade em geral.
 Triagem: Acolher e esclarecer a demanda do indivíduo que procura o Instituto Vida por livre
escolha ou encaminhado por outras instituições ou profissionais, providenciando o
encaminhamento para a modalidade de atendimento adequado ao mesmo. É realizada
pelo(a) psicólogo(a) técnico(a) e supervisionando(a).
 Psicoterapia:


Modalidades de atendimento: Individual, de grupo, casal e família;



Abordagens teóricas distintas de acordo com a especialização do Docente Supervisor
(a escolha do discente)

 Psicodiagnóstico
 Orientação vocacional
 Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência
 Atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais
 Avaliação neuropsicológica.
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b) Sala de Biologia
É utilizado pelas disciplinas de Neuroanatomofisiologia e Genética Humana.

c) Sala de Dinâmica de Grupo
A disciplina de Dinâmica de Grupo II é realizada nesta sala, que também pode ser utilizada por
outra disciplina quando for adequado, devendo ser solicitada junto à coordenação pelo professor(a).

d) Laboratório de Informática
As disciplinas, citadas a seguir, desenvolvem suas atividades neste laboratório: Avaliação
Psicológica I, II e III, Metodologia de Pesquisa, Projeto Experimental I e II, Psicologia
Comportamental.
Quando necessário está disponível para agendamento de outros docentes e suas respectivas
disciplinas.

3.12. Sistema de Controle de produção e distribuição de material didático: Não se aplica
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas: Não se aplica
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação: Não se
aplica
3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniado: Não se aplica
3.16. Sistema de referência e contrarreferência: Não se aplica
3.17. Cenários de Prática e Redes de Atenção à Saúde: Não se aplica
3.18. Biotérios: Não se aplica
3.19. Laboratórios de ensino para a área de saúde: Não se aplica
3.20. Laboratórios de habilidades: Não se aplica
3.21. Protocolos de experimento: Não se aplica
3.22. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Não se aplica
3.23. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA): Não se aplica
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CURSO DE PSICOLOGIA
ANEXO 1

Regulamento
Prática Profissional Supervisionada (PPS)
Vivência Profissional Supervisionada (VPS)

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1° - Este regulamento estabelece as diretrizes e normas da Prática Profissional
Supervisionada e da Vivência Profissional supervisionada, do Curso de Psicologia da Faculdade
Machado Sobrinho.
Art. 2° - A Prática Profissional Supervisionada e a Vivência Profissional Supervisionada,
entendido como um processo complementar de ensino-aprendizagem, são estágios obrigatórios, nos
termos da Lei N° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução N.º 5, de 15 de março de 2011,
do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior – Brasília/DF, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia.
§1°. A Prática Profissional Supervisionada e a Vivência Profissional Supervisionada, com
natureza acadêmica, são aqueles definidos como componentes curriculares obrigatórios no Projeto
Pedagógico do Curso de Psicologia.
Art. 3° - A Faculdade manterá convênios com organizações públicas, privadas, não
governamentais a fim de proporcionar a captação de vagas de estágio.

CAPÍTULO II
Diretrizes gerais
Art. 4° - A Prática Profissional Supervisionada e a Vivência Profissional Supervisionada
compreendem as atividades práticas desenvolvidas pelo aluno, lhe proporcionando uma experiência
em ambientes reais, permitindo que conhecimentos, habilidades e competências se concretizem em
ações e articulações profissionais.
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Art. 5º - A Prática Profissional Supervisionada e a Vivência Profissional Supervisionada terão
início e fim de acordo com o calendário escolar vigente na Faculdade Machado Sobrinho.
Art. 6° - Os grupos de supervisão de estágio, em cada área, serão compostos pelos alunos que
estão regularmente matriculados e frequentam o campo específico, bem como pelos que não
desenvolvem atividade prática na área em questão.
§1°. O número de alunos por grupo está condicionado ao número de alunos matriculados.
Art. 7° - As normas de promoção e aprovação para as atividades relativas à Prática
Profissional Supervisionada e a Vivência Profissional Supervisionada seguem as disposições
contidas neste regulamento.
Art.8 º - A Supervisão de cada área ocorrerá no horário de aula, organizado previamente e
publicado pela Faculdade Machado Sobrinho.

CAPÍTULO III
Atribuições da Coordenação do Curso de Psicologia
Art. 9º - São atribuições da coordenação do Curso de Psicologia, ouvindo o Colegiado de curso,
se for o caso:
I. identificar áreas ou campos de estágio;
II. encaminhar os convênios realizados para a Comissão Orientadora de Estágio (COE);
III. planejar as atividades de estágio inerentes ao curso;
IV. definir pré-requisitos para a realização do estágio obrigatório
V. planejar e disponibilizar as vagas para o estágio a cada semestre;
VI. distribuir os alunos/estagiários nos grupos de supervisão;
VII. orientar, receber e avaliar propostas de novos projetos de estágio;
VIII. propor reuniões, durante o semestre, para a avaliação, planejamento e outros
assuntos pertinentes ao estágio;
IX. resolver problemas específicos (ordem administrativa e/ou pedagógica);
X. indicar o professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário.

CAPÍTULO IV
Atribuições do Professor Supervisor
Art 10º - O Professor supervisor deve ser um psicólogo regularmente inscrito no Conselho
Regional de Psicologia de Minas Gerais.
Art 11º - São atribuições e competências dos professores supervisores Prática Profissional
Supervisionada e a Vivência Profissional Supervisionada são:
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I. supervisionar o aluno em todas as etapas: inserção no campo, desenvolvimento e
execução das ações e avaliação.
II. observar as normas e resoluções da Faculdade Machado Sobrinho e deste
regulamento, assumindo responsabilidades e cumprindo as obrigações pertinentes;
III. orientar os alunos quanto à observância da ética profissional.
IV. propor normas e procedimentos para as tarefas a serem realizadas pelos alunos,
verificando sua adequada efetivação, assim como indicar referências bibliográficas
atualizadas;
V. propiciar condições de aquisição de conhecimentos teóricos, a partir de situações
apresentadas nos campos de estágio;
VI. orientar o aluno-estagiário na elaboração do Plano de Ação, de acordo com os
objetivos acadêmicos, em consonância com o projeto pedagógico e com as demandas
específicas do campo de estágio;
VII. auxiliar o aluno-estagiário no processo de sistematização do conhecimento,
orientando e revisando suas produções teóricas, como também contribuindo no
processo pedagógico de análise do trabalho profissional;
VIII. supervisionar as atividades desenvolvidas pelo aluno-estagiário por meio de
encontros sistemáticos, definidos no horário das aulas semanais do curso;
IX. receber, ler, manter sigilo e analisar os relatórios profissionais construídos pelo
aluno-estagiário, conduzindo a supervisão embasada em pressupostos teóricos,
éticos, políticos, técnicos que contribuam com uma formação integral.
X. orientar a elaboração de relatórios e o registro documental, conforme Resolução do
CFP N° 001/2009 e N° 005/2010, estabelecendo datas para a entrega dos mesmos e
cumprindo os prazos previstos no calendário acadêmico da Faculdade Machado
Sobrinho;
XI. realizar sistematicamente avaliação de desempenho do aluno estagiário visando o
acompanhamento de seu aproveitamento e desenvolvimento das competências
previstas no plano de ensino;
XII. avaliar o aluno supervisionando emitindo parecer sobre a sua freqüência, atitude
ética, e desempenho teórico e técnico, no exercício do estágio, atribuindo a
respectiva nota.
XIII. registrar a nota final do aluno, cumprindo as datas determinadas em calendário
acadêmico, assim como assinar ficha de freqüência do aluno estagiário nos horários
de supervisão;
XIV. cuidar para o cumprimento do termo de compromisso estabelecido entre o aluno
supervisionando e seu campo de estágio;
XV. zelar pela organização, e encaminhar os relatórios finais par arquivamento no
Instituto Vida (Clínica Escola)
XVI. participar das reuniões periódicas com a Coordenação do Curso.

CAPÍTULO V
Dos alunos estagiários
Art. 12º - São atribuições e responsabilidades do aluno estagiário:
I. regularizar junto a Faculdade Machado Sobrinho a documentação necessária para o
início do estágio obrigatório;
II. ter cursado e ter sido aprovado nas disciplinas que pertencem ao núcleo comum do
curso e que são pré-requisitos necessários para a realização das atividades de
estágio;
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III. aprovação nas Vivências Profissionais Supervisionadas I, II, III, IV realizadas entre
o segundo e o quinto períodos do Curso de Psicologia, que são pré-requisitos para o
ingresso do aluno nos Prática Profissional Supervisionada, que ocorre no nono e
décimo período.
IV. comparecer assídua e pontualmente a todas as atividades previstas, assim como
apresentar ficha de frequência para o responsável da unidade concedente para os
devidos registros acadêmicos;

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.

Parágrafo único: a presença é obrigatória, tanto no campo específico quanto na
supervisão, para todos os alunos supervisionandos, independente da área ser seu
campo de estágio.
ser pontual as aulas, havendo tolerância de 10 minutos, após os quais não será
permitida nem a entrada e nem a saída do supervisionando poderá entrar ou sair, a
não ser em situações específicas;
cumprir a carga horária semanal prevista de atividades no campo específico;
respeitar os prazos de entrega dos trabalhos
cumprir as orientações do professor supervisor referentes às atividades previstas;
observar a postura ética profissional;
respeitar o sigilo profissional;
encaminhar dúvidas ou problemas de ordem administrativa ao coordenador do curso
para receber as devidas orientações, quando estas não forem resolvidas pelo
professor supervisor;
respeitar e cumprir as normas e rotinas dos locais em que desenvolve a Vivência e o
Estágio, e cuidar da apresentação pessoal, como o uso de trajes compatíveis;
elaborar planos de atuação, relatórios e quaisquer atividades escritas exigidas pelo
professor supervisor;
comprometer-se com os estudos realizados nos grupos de supervisão da Prática
Profissional Supervisionada e Vivência Profissional Supervisionada, com
participação nas atividades concernentes e com a documentação solicitada;
cumprir as normas e Resoluções da Faculdade Machado Sobrinho e este
Regulamento;

CAPÍTULO VI
Da Organização Concedente de Estágio
Art. 13° - São organizações Concedentes de estágio as organizações públicas, privadas e não
governamentais (ONGs), bem como os profissionais liberais de nível superior registrados em
conselhos de fiscalização profissional.
Parágrafo Único: É facultado à Faculdade Machado Sobrinho celebrar convênios de
concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades
programadas para os alunos supervisionandos.
Art. 14° - São atribuições das Organizações Concedentes:
I. oferecer condições adequadas e compatíveis para o desenvolvimento das atividades
do estagiário, sem prejuízo de seus estudos;
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II. proporcionar experiências práticas para que o estagiário possa vivenciar na prática
os conhecimentos teóricos assimilados na Faculdade;
III. possibilitar o acesso a máquinas, equipamentos, tecnologias e serviços compatíveis
com o curso do estagiário, indispensáveis ao seu aprendizado;
IV. recepcionar o estagiário como aluno, considerando-o sujeito da relação de ensino e
aprendizagem em formação e qualificação;
V. zelar pelo cumprimento das normas que regem o trabalho dos estagiários, nos termos
da lei;
VI. flexibilizar o horário de trabalho do estagiário no período de avaliações na
Faculdade.
VII. comunicar ao Professor Supervisor e à Coordenação do Curso o desligamento do
estagiário ou qualquer atitude incompatível com a dignidade do trabalho e da
aprendizagem.
VIII. indicar um supervisor local para o acompanhamento do estagiário, nos termos da
lei.
IX. respeitar a duração, a jornada de trabalho e demais direitos estabelecidos em lei para
o estagiário.
Art. 15º - As Práticas Profissionais Supervisionadas e a s Vivências Profissionais
Supervisionadas são estágios de caráter obrigatório, portanto não remunerados. Contudo, será
permitido ao aluno estagiário receber compensação pecuniária pela atividade exercida, se assim o
desejar a instituição na qual realiza estágio e a cargo da mesma.
Art. 16° - O seguro obrigatório do aluno supervisionando será responsabilidade da Faculdade
Machado Sobrinho.

CAPÍTULO VII
Frequência e Avaliação
Art. 17º - Em todas as atividades das Práticas Profissionais Supervisionadas e da Vivências
Profissionais Supervisionadas é obrigatório o cumprimento de 95% (noventa e cinco por cento) da
carga horária definida para o campo de estágio e para a supervisão em sala de aula.
§1°. A frequência para o aluno , na área em que não está em campo, permanece 75% (setenta
e cinco por cento).
§2°. Casos específicos serão analisados pelo professor supervisor e pela coordenação do curso
de Psicologia se necessário.
Art. 18° - Será considerado apto o supervisionando que obtiver média das notas igual ou superior
a 7,0 (sete) e 95% (noventa e cinco por cento) de frequência como citado no Art. 17°.
§1º. Casos omissos serão resolvidos pelo professor supervisor e pela coordenação do curso.
Art. 19° - Aspectos a serem avaliados:
I. cumprimento das atividades previstas;
II. pontualidade e assiduidade nas atividades;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

qualidade na execução das atividades;
participação nas supervisões;
conhecimento teórico-prático;
manutenção do sigilo;
cumprimento das demais exigências de natureza ética;
outros aspectos a serem definidos pelo professor supervisor de acordo com o campo
de estágio;

Art 20° - Todo supervisionando deve apresentar, após cada supervisão,o registro documental das
atividades realizadas (Resolução CFP N° 001/2009 e 005/2010) ao supervisor, e posteriormente
entregue para ser no Instituto Vida (Clínica Escola).
Art. 21° - O supervisionando, que está em campo em área específica, elaborará e entregará (duas
vias) um Relatório Final articulando o conhecimento teórico às ações realizadas tanto na Vivência
Profissional Supervisionada quanto na Prática Profissional Supervisionada.
§1°. O Relatório Final da Prática Profissional Supervisionada deverá ter o mínimo de 12
páginas;
§2°. O Relatório Final da Vivência Profissional Supervisionada I deverá ter o mínimo de 04
páginas;
§3°. O Relatório Final da Vivência Profissional Supervisionada II deverá ter o mínimo de 08
páginas;
§4°. O Relatório Final da Vivência Profissional Supervisionada III e IV deverá ter no mínimo
10 páginas.
Art. 22° - O supervisionando, que não está em campo na área específica, redigirá e entregará
(duas vias) uma Proposta de Ação, trabalho de cunho teórico, articulando a teoria com as práticas
apresentadas na supervisão, que estará acompanhando.
Parágrafo Único: este trabalho poderá ser elaborado em grupo de dois ou três alunos.
Art 23° - A avaliação da Prática Profissional Supervisionada e da Vivência Profissional
Supervisionada, atividade acadêmica obrigatória, é atribuição exclusiva do professor supervisor.

CAPÍTULO VIII
Da dispensa da Prática Profissional Supervisionada e da Vivência Profissional
Supervisionada
Art. 24º - O aluno que for transferido de outra instituição, poderá solicitar dispensa da Prática
Profissional Supervisionada e da Vivência Profissional Supervisionada, desde que:
I. respeite o prazo estipulado pela Faculdade Machado Sobrinho;
II. anexe os documentos comprobatórios;
III. a carga horária seja compatível;
IV. as atividades contribuam para o desenvolvimento das habilidades e competências
previstas no projeto do curso.
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CAPÍTULO IX
Disposições finais
Art. 25 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Psicologia.
Art. 26º - Este Regimento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Juiz de Fora, 11 de dezembro de 2012.

____________________________________
Daniele Antunes Rangel
Coordenadora do Curso de Psicologia
Membro NDE

____________________________________
Aretha Henrique Martins Salomão
Membro NDE

____________________________________
Fernanda Deotti Rodrigues
Membro NDE

____________________________________
Gisele Rezende Franco
Membro do NDE

____________________________________
Pedro Antunes Costa
Professor da disciplina Psicologia e Pesquisa
Professor da Disciplina Projeto Experimental I, II

____________________________________
Judilma Aline de O. Silva
Professora da disciplina Metodologia de Pesquisa
Professor da Disciplina Projeto Experimental I, II
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Atividades Complementares
ANEXO 2

Portaria nº ____/2010-DIR, de 25 de novembro de 2010

Aprova o Regulamento das Atividades Complementares previstas
nos cursos da Faculdade.
O Diretor da Faculdade Machado Sobrinho, no uso de suas atribuições regimentais, tendo
em vista a nova estrutura curricular da Faculdade e o disposto nas Diretrizes Curriculares para os
Superiores de Graduação, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento das Atividades Complementares previstas nos currículos dos
cursos de graduação da Faculdade.
Art. 2º Revogar as disposições em contrário.
Juiz de Fora, 25 de novembro de 2010.

Prof. José Luiz de Sousa Botti
Diretor
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FACULDADE MACHADO SOBRINHO
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
REGULAMENTO
Art. 1º. Este regulamento estabelece os objetivos, a tipificação e as normas aplicáveis às Atividades
Complementares previstas nos currículos de cursos bacharelados e tecnológicos da Faculdade
Machado Sobrinho.
Art. 2º. São objetivos das Atividades Complementares:
I-desenvolver a autonomia intelectual do aluno, favorecendo sua participação em atividades de
estudo diversificadas, que contribuam para sua formação e atuação profissionais;
II-desenvolver conhecimentos, competências e habilidades do aluno;
III-valorizar as práticas exercidas fora do ambiente escolar, relevantes para a área de formação do
curso, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais,
interdisciplinares, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão
junto à comunidade;
IV-fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa e as atividades de
extensão;
V-incentivar e valorizar a participação do aluno em projetos da Faculdade;
VI-complementar a formação profissional e social;
VII-favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais no contexto
regional em que se insere a Faculdade;
VIII-estimular a prática de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional
e intelectual do aluno;
IX-estimular a continuação de projetos independentes e solidários, seguindo a missão, os princípios
e a vocação filantrópica da Entidade Mantenedora da Faculdade Machado Sobrinho.
Art. 3º. As Atividades Complementares são estabelecidas nos Projetos Pedagógicos, em
consonância com as orientações prescritas nas Diretrizes Curriculares, mantendo correlação com os
conteúdos curriculares do respectivo curso.
Art. 4º. A administração e o acompanhamento das Atividades Complementares são atribuições do
Coordenador de Curso, podendo ser delegada a função operacional a um técnico-administrativo,
indicado pelo Diretor da Faculdade.
Art. 5º. As atividades passíveis de aproveitamento para compor as Atividades Complementares,
bem como a forma de comprovação e mensuração do limite máximo de carga horária aproveitável, em
porcentagem, e por atividade exercida, obedecerão ao disposto na seguinte tabela:

Atividade

Limite
de CH

Limite de
Atividades

Cópia da publicação

40%

2

Máximo
para a
composição
da CH
80%

Presidente

Declaração da Empresa

50%

1

50%

Diretor

Declaração da Empresa

30%

1

30%

Documento Comprobatório

Produção e publicações técnicas e científicas
Participação em Empresa Júnior,
sujeita à aprovação do
Coordenador do Curso.

84

Membros

Declaração da Empresa

20%

1

20%

Estágio não obrigatório: maior ou igual a seis Declaração da Empresa
meses
Certificado
Monitor/Instrutor de Nivelamento na FMS
Participação em curso de (40 a 180hs)
Certificado expedido
instituição responsável

30%

1

30%

40%

2

80%

pela

40%

2

80%

pela

40%
30%

1
3

40%
90%

Projetos de Ação e Responsabilidade Social Declaração da FMS
desenvolvidos pela Faculdade (organizadores)

30%

3

90%

Nivelamento – participante

Certificado expedido pela
FMS
Participação em Jogos de Negócios
Declaração
Resenha de Livro
Declaração do Professor
Participação em Eventos - Seminários, Jornadas, Certificado
Encontros, Congressos, Simpósios, Colóquios
ou equivalentes

15%

2

30%

30%
30%
20%

2
3
4

60%
90%
80%

Participação em cursos de Extensão de 10 a 40 Certificado expedido
horas
instituição responsável

15%

3

45%

10%

3

30%

pela

10%

4

40%

pelo

10%

4

40%

pela

10%

4

40%

10%
20%

2
2

20%
40%

Intercâmbio profissional
Participação em Projetos Acadêmicos

Declaração/Relatório
Certificado expedido
instituição responsável

Participação em Corais, Grupos de Teatros e Declaração
afins
Participação em Mini-cursos (até 8 horas)
Certificado expedido
instituição responsável
Visitas Técnicas

Relatório
visado
Professor responsável
Participação em Conversas Acadêmicas e Certificado expedido
Palestras
instituição responsável
Participação em Banca de Estágio/Monografia
Outras (a critério da coordenação)

Declaração
Documento Específico

pela

Art. 6º. A carga horária das Atividades Complementares, para fins de integralização curricular, é
computada no limite e na forma estabelecida no Projeto Pedagógico de cada curso.
Art. 7º. Compete ao Coordenador de curso, enquanto responsável pelas Atividades
Complementares:
I-receber, analisar e validar os documentos comprobatórios das atividades realizadas pelos alunos;
II-organizar e manter sob a sua guarda os documentos apresentados pelos alunos, durante o período
de realização do curso;
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III-validar a carga horária das Atividades Complementares, observados os limites estabelecidos na
tabela do artigo 5º;
IV-conferir e, se for o caso, corrigir os lançamentos das atividades lançadas pelos alunos nos
formulários eletrônicos específicos;
V-validar os lançamentos feitos pelos alunos no prazo previsto no calendário;
VI-divulgar amplamente este regulamento, primando pelo empenho dos alunos na consecução de
seus objetivos.
Art. 8º. O aluno poderá desenvolver as Atividades Complementares a partir do primeiro período.
§1º. Caso o aluno não cumpra o previsto no caput, até a conclusão de todas as disciplinas previstas
no currículo, ele deverá se matricular em uma atividade indicada pelo Coordenador do Curso, dentre
as atividades oferecidas pela Faculdade, assumindo o respectivo custo.
§2º. Ao integralizar a carga horária, nos termos do artigo antecedente, cessa, imediatamente, o ônus
para o aluno.
Art. 9º. Integralizada a carga horária, o Coordenador de curso informará, no formulário eletrônico,
se as Atividades Complementares foram cumpridas.
Parágrafo único. Após este registro o formulário não receberá mais nenhuma informação, ficando
disponível apenas para consultas e emissão de relatórios.
Art. 10°. A cópia do documento indicado na tabela do artigo 5º será autenticada no
protocolo/Central de Atendimento da Faculdade, mediante apresentação do documento original.
Parágrafo único. O período para entrega e validação dos documentos será estabelecido em
calendário específico.
Art. 11°. Se necessário, o Diretor da Faculdade poderá nomear um funcionário ou professor para
auxiliar os Coordenadores de Curso, cuja atribuição básica é coordenar os aspectos operacionais que
envolvam as Atividades Complementares dos cursos da Faculdade.
Art. 12°. Os cursos da Faculdade Machado Sobrinho possuem a seguinte carga horária em vigor:
ATIVIDADES COMPLEMENTARES – CARGA HORÁRIA POR CURSO
CURSO
CARGA HORÁRIA ATUAL
Administração
150 horas
Ciências Contábeis
150 horas
Psicologia
200 horas
Engenharia de Produção
150 horas
Gestão Ambiental
150 horas
Gestão de Eventos
100 horas
Gestão de Marketing
100 horas
Sistemas para Internet
100 horas

Art. 13°. Os alunos dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis, matriculados no sexto
períodos e subseqüentes se submeterão a um regime especial, devido à transição entre os modelos de
oferta das Atividades Complementares, conforme o seguinte quadro:
Administração e Ciências Contábeis - REGIME DE TRANSIÇÃO
Quem cursou no currículo:
Deverá:
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Atividades Complementares I
Atividades Complementares I e II
Atividades Complementares I, II, e
III

Cursar duas Atividades Complementares no novo
modelo
Cursar uma Atividade Complementar no novo
modelo
Ficar isento

Art. 14°. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Faculdade, ouvidos os Coordenadores de
Curso.
Art.15°. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação.

FICHA DE CONTROLE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Aluno(a):
Matrícula:
Data de
Aprovação

Curso:
Atividade

Período:
CH
CH
Total Aproveitada

Visto do
Coordenador

OBS

Juiz de Fora, _____ de ________________ de 20___

Professor(a) ____________________________________________
Coordenador (a) do Curso de ____________________________________
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1. Introdução
O Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia da Faculdade Machado Sobrinho corresponde
a um critério qualitativo de avaliação da formação acadêmica obrigatório para a obtenção da
graduação. Tal trabalho é denominado de Projeto Experimental, sendo desenvolvido no 9º e 10°
períodos.
Pretende-se com este Regulamento consolidar as competências e habilidades previstas no
respectivo Projeto Pedagógico e desenvolvidas ao longo do curso, bem como reconhecer a importância
da produção do conhecimento relacionado ao indivíduo sócio-cultural e historicamente
contextualizado para a atuação profissional do psicólogo. Espera-se que este seja capaz de
complementar a formação do aluno, através de uma reflexão sistemática e problematizadora sobre um
tema de seu interesse, e que tenha aderência com as ênfases abordadas no curso bem como com as
respectivas linhas de pesquisa dos professores orientadores.
2. Regulamento das Disciplinas Projeto Experimental I e II
- Art.1°. O objetivo geral do TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO é propiciar aos alunos do
curso o desenvolvimento de competências relacionadas à pesquisa, favorecendo o aprofundamento
temático, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia especializada, ensejando práticas
que favoreçam a prática psicológica.
- Art2°. O presente regulamento tem por finalidade orientar as atividades relacionadas às disciplinas
Projeto Experimental I e II que são responsáveis pelo Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do
Curso de Psicologia.
Parágrafo único: no Projeto Experimental I, realizado no 9º período, o aluno irá elaborar o
projeto propriamente dito. Na disciplina Projeto Experimental II, realizada no 10º período,o aluno irá
desenvolver e apresentar o trabalho.
- Art3°. O Projeto Experimental, na modalidade de artigo científico, deverá ser construído por um
grupo composto por três alunos.
Parágrafo único- caso o aluno já tenha realizado algum artigo ao longo do curso não poderá ser
utilizado como TCC.
- Art4°. A apresentação do artigo ocorrerá ao final do 10º período, em evento a ser organizado pelos
professores das disciplinas Projeto Experimental I e II, em conjunto com a coordenação do curso.
Parágrafo único – esta apresentação se dará em forma de Comunicação Científica oral aberta a
comunidade acadêmica, com a presença obrigatória de todos os alunos matriculados na disciplina, do
professor orientador teórico e metodológico e, também, dos professores convidados que irão compor
a banca de avaliação.
- Art 5°. O trabalho de conclusão de curso, já denominado artigo, possui dois professores responsáveis.
O primeiro é o docente das disciplinas Projeto Experimental I e II. O segundo é o orientador teórico.
Parágrafo único: O Projeto Experimental é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a
alocação de tempo específico dos Professores à atividade de Orientação, na forma prevista nas normas
internas desta IES e da Convenção Coletiva do Sindicato de Professores.
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3. Atribuições do Professor (s) das Disciplinas Projeto Experimental I e II
- Art. 6. Ao Professor da disciplina compete:
I. elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao trabalho de
conclusão de curso, em especial o cronograma das apresentações finais.
II. atender os alunos matriculados nas disciplinas.
III. proporcionar orientação metodológica aos alunos em fase de iniciação do projeto e da
construção do artigo.
IV. elaborar e encaminhar aos Professores Orientadores teóricos os formulários de Aceite
(anexo I), de Acompanhamento das atividades (anexo 2) e de Desempenho do aluno
(Anexo 3) das atividades da disciplina atinente ao trabalho de conclusão do curso;
V. solicitar, sempre que necessário, encontro com os Professores Orientadores;
VI. manter atualizado o livro de atas das apresentações dos trabalhos finais;
VII. providenciar o encaminhamento ao Conselho Editorial da Revista Eletrônica Machado
Sobrinho;
VIII. tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo
cumprimento deste REGULAMENTO;
IX. designar, em conjunto com o Professor Orientador a banca examinadora das
Comunicações Científicas;
X. apresentar semestralmente, ao Coordenador do Curso, relatório do trabalho desenvolvido
no exercício de suas funções;
XI. analisar, em grau de recurso, as decisões dos Professores Orientadores;
XII. encaminhar em grau de recurso, para o Coordenador do Curso as decisões da Banca
Examinadora.
4. Atribuições do Professor (s) Orientador Teórico
- Art. 7°. O Projeto Experimental é desenvolvido sob a orientação teórica de professores do curso,
desde que tenha comprovada experiência na área/tema do trabalho.
- Art. 8°. Cabe ao aluno escolher o Professor Orientador, devendo, para esse efeito, realizar o convite;
§ 1°. Ao assinar o Formulário de Identificação o Professor está aceitando a orientação do aluno;
§ 2°. O aluno não poderá solicitar apoio e/ou ajuda de outro professor – co-orientador.
- Art. 9 °. Na situação em que o aluno não encontre nenhum Professor que se disponha a assumir a sua
orientação, deve procurar a Coordenação do curso a fim de que lhe indique um Orientador.
Parágrafo único. Na indicação o Coordenador deve levar em consideração, sempre que
possível, a distribuição de acordo com as áreas de interesse dos Professores, bem como a distribuição
eqüitativa de orientandos entre eles.
- Art. 10°. A orientação do Trabalho de Conclusão de Curso ocorrerá em até no máximo 5 encontros
ao longo do semestre, estando sob a responsabilidade do professor orientador agendar as datas e
realizar os registros no Formulário de Acompanhamento (anexo 2)
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- Art. 11°. A substituição de Orientador só é permitida quando outro Docente assumir formalmente a
orientação, mediante aquiescência expressa do Professor substituído.
Parágrafo único. É da competência do professor da disciplina a solução de casos especiais,
podendo, se entender necessário, encaminhá-los para análise pelo Coordenador do Curso.
- Art.12 ° . O Professor tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:
I. comparecer aos encontros solicitados pelo professor da disciplina Projeto Experimental I
e/ou II; da mesma forma, ele também, poderá solicitar estes encontros.
II. atender conforme cronograma previamente fixado junto aos seus alunos
III. entregar no último dia letivo, previsto no calendário, ao professor da disciplina Projeto
Experimental I e II , os formulários de Acompanhamento (anexo 2) e de Desempenho
(anexo 3) dos alunos devidamente preenchidas e assinadas;
IV. analisar e avaliar os relatórios parciais mensais que lhes forem entregues pelos orientandos;
V. participar das apresentações das Comunicações Científicas Orais;
VI. assinar, juntamente com os demais membros das Bancas Examinadoras, os formulários de
avaliação dos artigos e as atas finais das apresentações finais;
VII. cumprir e fazer cumprir este REGULAMENTO.
VIII. seguir as informações e orientações do Código de Ética profissional do Psicólogo, bem
como as resoluções inerentes ao exercício profissional.
IX. cuidar e zelar para a originalidade dos artigos científicos e em caso de detectar
comprovadamente algum tipo de plágio, informar a coordenação do curso para que esta
tome as medidas necessárias.
- Art. 13 °. A responsabilidade pela elaboração do Projeto Experimental é integralmente do aluno, o
que não exime o Professor Orientador de desempenhar adequadamente, dentro das normas definidas
neste REGULAMENTO, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste regulamento autoriza o professor a
desligar-se dos encargos de orientação, através de comunicação oficial ao professor da disciplina
Projeto Experimental I e II.
5. Atribuições do Aluno
- Art. 14°. Considera-se aluno em fase de realização do Projeto Experimental, aquele regularmente
matriculado na disciplina respectiva, pertencente ao currículo do curso de Psicologia da Faculdade
Machado Sobrinho.
- Art. 15°. O aluno em fase de realização do artigo de conclusão do curso tem, entre outros, os seguintes
deveres específicos:
I. freqüentar as aulas das disciplinas Projeto Experimental I e II;
II. comparecer às reuniões agendadas com o professor orientador teórico;
III. desenvolver o Projeto Experimental de acordo com as orientações recebidas pelos
professores envolvidos;
IV. seguir o roteiro e o cronograma definidos com os professores envolvidos;
V. entregar aos professores das disciplinas Projeto Experimental I e II, bem como ao
orientador teórico as atividades solicitadas;
VI. elaborar a versão final do seu artigo, de acordo com o presente REGULAMENTO;
VII. entregar ao professor da disciplina Projeto Experimental I a versão final do projeto
científico.
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VIII. entregar ao professor da disciplina Projeto Experimenta II – três versões do artigo final.
IX. comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar o artigo em evento
denominado: Comunicação Científica Oral.
X. cumprir e fazer cumprir este regulamento.
XI. seguir as informações e orientações do Código de Ética profissional do Psicólogo, bem
como as resoluções inerentes ao exercício profissional.

6. Projeto Experimental I
- Art. 16° - Do Projeto Científico
I. o aluno deve elaborar seu projeto de acordo com este regulamento e com as recomendações
do professor da disciplina, bem como de seu orientador Teórico
II. a estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos nas normas da
APA sobre documentação, no que forem eles aplicáveis.
III. o projeto científico reprovado por qualquer dos professores responsáveis, deve ser
devolvido ao aluno no prazo de 5 (cinco) dias, para que seja reformulado ou refeito e possa
ser entregue novamente, dentro do período letivo , ao Professor da disciplina Projeto
Experimental I
IV. aprovado o projeto científico, a mudança de tema só é permitida mediante a elaboração de
um novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos:
 ocorrer a mudança dentro de um prazo não superior a 15 (quinze) dias, contados da
data de início do período letivo
 haver a aprovação do Professor Orientador e do professor da disciplina Projeto
Experimental I;
 existir a concordância do Professor Orientador em continuar com orientação, ou a
concordância expressa de outro docente em substituí-lo.
V.
pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do projeto são permitidas a
qualquer tempo, desde que com autorização do Orientador.
VI.
estrutura do Projeto Científico
 Capa; (vide modelo 1)
 Folha de rosto; (vide modelo 2)
 Sumário; (vide modelo 7)
 Elementos Textuais:
a) Introdução (apresentar o tema, o problema e a justificativa)
b) Objetivos (geral e específico);
c) Método
d) Resultados Esperados
e) Impactos Esperados
f) Cronograma
g) Referência.

- Art. 17°. Do Artigo:
I. O artigo Científico expressão formal do trabalho de conclusão do curso, deve ser elaborada
considerando-se:
a) na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da APA –
American Psychological Association sobre documentação, no que forem eles aplicáveis;
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b) no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas neste Regulamento e a vinculação direta
do seu tema com uma das áreas de atuação do psicólogo.
c) o artigo poderá contemplar no seu desenvolvimento uma revisão da literatura, um
relato de intervenção, uma experiência profissional ou ainda, um relato de pesquisa.
II. A estrutura do artigo compõe-se de
a) Elementos Pré-textuais – estas páginas não serão contadas e nem numeradas.
 Capa; (vide modelo 1)
 Folha de rosto; (vide modelo 2)
 Folha de aprovação; (vide modelo 3)
 Dedicatória - opcional; (vide modelo 4)
 Agradecimentos - opcional; (vide modelo 5)
 Epígrafe- opcional ; (vide modelo 6)
 Resumo na língua vernácula com palavras-chave;
 Resumo em língua estrangeira; (125 a 250 palavras)
 Listas
b) Elementos Textuais - deverá ter entre 15 a 20 páginas – numeradas .
 Introdução: presentar o artigo, contextualizar o tema, o problema e o objeto de
estudo. Justificar a realização da pesquisa, apontando sua relevância e importância,
e realizar uma breve revisão de literatura sobre o tema. Na introdução, inicia-se a
numeração de páginas, considerando nessa numeração as páginas anteriores.
 Método
 Resultados e discussão
 Considerações finais
III. Elementos Pós-Textuais – estas páginas não serão contadas mas serão numeradas.
 Referências - seguir as normas da APA.
 Apêndice e Anexos (quando for o caso).
IV. As cópias dos artigos encaminhadas às Bancas Examinadoras devem ser apresentadas
preenchendo os seguintes requisitos:
 Impressão em espaço duplo em papel branco tamanho A4, letra tipo Times New
Roman tamanho 12 (doze), ou equivalente;
 Margens: superior, inferior, direita e esquerda = 2,5
 Alinhamento justificado em todo o texto
 Encadernada em espiral.

7. Avaliação do Desempenho na Disciplina Projeto Experimental I
- Art. 18°. O desempenho do discente será avaliado pelo professor responsável pelas disciplinas, e pelo
orientador teórico do Projeto.
Parágrafo único – esta disciplina será avaliada somente pelo projeto científico.
- Art. 19°. Na disciplina Projeto Experimental I o desempenho do aluno será avaliado pelo professor
responsável e pelo orientador teórico.
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- Art. 20°. O estudante que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) será considerado APROVADO,
mesmo que deva refazer as correções solicitadas. Estas deverão ser entregues no prazo estipulado pela
banca.
- Art. 21°. O estudante que obtiver abaixo de 5,0 (cinco) será considerado REPROVADO.
- Art. 22°. O estudante que obtiver média entre 5,0 (cinco) e 6,9 (seis e nove) deverá reformular o
trabalho escrito apresentado, no prazo de 15 dias, dentro do calendário acadêmico, para reapresentá-lo
aos respectivos professores.

8. Avaliação do Desempenho na Disciplina Projeto Experimental II
- Art. 23°. O desempenho do discente será avaliado por Banca Examinadora
- Art. 24°. A avaliação será realizada através do preenchimento de Ficha de Avaliação (Anexo 5). O
resultado final será a média aritmética das notas atribuídas pelos professores citados.
§ 1°. Pode fazer parte da Banca Examinadora professores de outros cursos da IES
§ 2°. Quando da designação da Banca Examinadora deve também ser indicado um Membro
suplente encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de impedimento.
§ 3°. A escolha e definição dos membros da Banca deverão ocorrer com 01 (um) mês de
antecedência das apresentações a ser comunicada ao Professor da disciplina Projeto Experimental II.
- Art. 25°. Cada membro da Banca receberá uma cópia do trabalho escrito com antecedência de 15
dias da data fixada para as apresentações dos alunos, para leitura e análise prévia.
- Art. 26°. A Banca Examinadora somente pode executar seus trabalhos com todos os Membros
presentes.
§ 1°. Não comparecendo algum dos Professores designados para a Banca Examinadora, deve ser
comunicada, a ausência por escrito, professor da disciplina Projeto Experimental II para
apuração do fato.
§ 2°. Não havendo o comparecimento de algum dos Membros da Banca e do Suplente, deve ser
marcada nova data para a defesa, sem prejuízo do cumprimento da determinação presente no
parágrafo anterior.
- Art.27°. Todos os professores do curso podem ser convidados para participar da Banca Examinadora
- Art.28°. A Banca Examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir ao aluno que reformule
aspectos, ou mesmo integralmente, seu artigo.
§ 1°. O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de no máximo dez dias úteis dentro do
calendário acadêmico.
§ 2°. Entregues as novas cópias dos artigos, ao professor de Projetos Experimental II, caberá a
este verificar se as alterações sugeridas pela banca foram realizadas pelo alunos.,
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§ 3°. É dever do aluno ao entregar a versão final do artigo, apresentar as versões anteriores com
as alterações e/ou sugestões proposta pela banca.
9. Apresentação Oral dos Artigos Perante a Banca Examinadora
- Art. 29°. O estudante realizará sua apresentação oral em até 20minutos.
Parágrafo único. Não é permitido aos membros da Banca Examinadora tornarem públicos os conteúdos
dos artigos antes de suas defesas.
- Art.30°. Poderão ser empregados recursos audiovisuais disponibilizados pela Faculdade Machado
Sobrinho, desde que previamente solicitados.
- Art. 31°. Após todas as apresentações cada componente da Banca Examinadora terá até 10 (dez)
minutos para fazer sua argüição, dispondo ainda o discente de 10 (dez) minutos para responder cada
um dos Examinadores.
Parágrafo único: A participação de convidados será permitida.
- Art. 32°. A atribuição de todas as notas dá-se após o encerramento da etapa de arguição, obedecendo
o Anexo 6.
- Art. 33° . A avaliação final, assinada pelos Membros da Banca Examinadora e pelo aluno, deve ser
registrada no livro de atas respectivo, ao final da sessão de apresentações e, em caso de aprovação, as
cópias do artigo final em versão impressa e digital serão destinadas à Biblioteca da IES.
Parágrafo único – as cópias deverão ser entregues a coordenação do curso pelo professor da
disciplina.
- Art. 34°. O estudante que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) será considerado APROVADO,
mesmo que deva fazer as correções solicitadas.
- Art.35°. O estudante que obtiver média abaixo de 5,0 (cinco) será considerado REPROVADO.
Art. 36° O estudante que obtiver média entre 5,0 (cinco) e 6,9 (seis e nove) deverá reformular o
trabalho escrito apresentado e remarcar a Banca Examinadora, em data prevista dentro do período
designado para provas finais no calendário acadêmico desta.
- Art. 37°. O aluno que não entregar o artigo, ou que não se apresentar para a apresentação, sem motivo
justificado na forma da legislação em vigor, está automaticamente reprovado na disciplina Projeto
Experimental II.
Parágrafo único: o aluno só poderá elaborar novo artigo no semestre letivo seguinte.
- Art.38°. Havendo reprovação na disciplina Projeto Experimental II fica a critério aluno e do professor
orientador e teórico continuar ou não com o mesmo tema e com o mesmo Orientador Teórico.
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Parágrafo único. Independente da escolha de manter ou não o tema o aluno deverá se matricular
na disciplina projeto Experimental II para reiniciar todo o processo para elaboração do trabalho de
conclusão do curso.
Juiz de Fora,05 de agosto de 2016.

____________________________________
Daniele Antunes Rangel
Coordenadora do Curso de Psicologia
Membro NDE

__________________________________
Aretha Henrique Martins Salomão
Membro do NDE

____________________________________
Fernanda Deotti Rodrigues
Membro NDE

____________________________________
Gisele Rezende Franco
Membro NDE
____________________________________
Pedro Antunes Costa
Membro NDE
Professor da disciplina Psicologia e Pesquisa
Professor da Disciplina Projeto Experimental I, II

____________________________________
Judilma Aline de O. Silva
Professora da disciplina Metodologia de Pesquisa
Professora da Disciplina Projeto Experimental I, II
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Anexo1
Formulário de Aceite do Orientador(a) Teórico(a) Disciplina Projeto Experimental I e II
1 – Identificação do estudante
Nome completo: ___________________________________________________________________
Nº de matrícula:______________________ Período atual: ___________________
Data de ingresso: _________________

Data de conclusão__________________

Telefone: _________________ Email____________________________________
2 – Dados do projeto
2.1. Título provisório:
________________________________________________________________________________
2.2. Problema de pesquisa provisório
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.3. Professor Orientador:
_________________________________________________________________________________

Assinatura do estudante: ___________________________________________
Aceite do Orientador(a) Teórico(a): ______________________________________

Data: _______________
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Anexo 2
Formulário de Acompanhamento das Atividades das
Disciplinas Projeto Experimental I e II

PROFESSOR:_____________________________________________________________________
ALUNO:_________________________________________________________________________

DATA

AÇÃO

ASSINATURA
ALUNO

STATUS

99

Anexo 3 (A)
Formulário de Desempenho do Discente Avaliado pelo Professor(a) Orientador(a) Teórico
Disciplina Projeto Experimental I

PROFESSOR:_____________________________________________________________________
ALUNO:_________________________________________________________________________

Ítem

Parecer

1 – Delineamento do Tema e do
Problema a ser pesquisado
2- Definição dos objetivos
3- Elaboração da Introdução
4. Metodologia
5. Desenvolvimento – breve
embasamento teórico
6. Resultados e impactos esperados
Nota Final
Parecer Final

Juiz de Fora, ____ de __________________ de _____.

__________________________________________
Professor(a) Orientador(a)
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Anexo 3 (B)
Formulário de Desempenho do Discente Avaliado pelo Professor(a) Orientador(a) Teórico
Disciplina Projeto Experimental II

PROFESSOR:_____________________________________________________________________
ALUNO:_________________________________________________________________________
Ítem

Parecer

1 – Redação da Introdução
2- Revisão dos objetivos e
delineamento dos itens que irão
compor o artigo
3- Aprofundamento teórico
4. Considerações Finais
Nota Final
Parecer Final

Juiz de Fora, ____ de __________________ de _____.

__________________________________________
Professor(a) Orientador(a)
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Anexo 4
Requerimento de Apresentação Oral da Comunicação Científica
1 – Identificação do estudante
Nome completo:___________________________________________________________
Nº de matrícula:______________________ Período atual: _________________
Data de ingresso: _________________ Data de conclusão________________
Telefone: _________________________________________
Email____________________________________________________________________
2 – Banca Examinadora:
- Membros:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-Suplente da banca examinadora:______________________________________________
- Data e horário:____________________________________________________________
- Recursos necessários para a apresentação (datashow, computador etc.):
_________________________________________________________________________

3 – Termo de Encaminhamento
O(A)
Professor(a)
da
disciplina
Projeto
Experimental
II
__________________________________,
abaixo
assinado,
atesta
que
o
estudante
___________________________________, abaixo assinado, cumpriu suas obrigações ao longo das
atividades das disciplinas Projeto Experimental I e II, tendo elaborado um trabalho escrito final adequado
à submissão à banca examinadora acima especificada.
O professor acima, se compromete a entregar cópias impressas do trabalho escrito para os membros
e para o suplente da banca examinadora, dentro do prazo estabelecido e em conformidade com as normas
deste regulamento.
Assinatura do Estudante _____________________________________
Assinatura do Professor: _____________________________________
Juiz de Fora, ____ de ________________ de ________.
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Anexo 5
Formulário de Avaliação da Banca de Comunicação Científica
Disciplina Projeto Experimental II
1. Identificação
Nome: _____________________________________________________________________
Título do Projeto: ____________________________________________________________
Orientador: _________________________________________________________________

2. Análise
Ítem
1. Resumo (0,5)
-Apresenta objetivos/problema, método, resultados,
discussão e considerações finais?
- É adequado em relação ao conteúdo do trabalho?
- A formatação é adequada?
- Contém palavras-chave adequadas?

Parecer

( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial

2. Introdução (1,0)
- Apresenta e delimita o objeto de estudo?
- A relevância do objeto de estudo está claramente desenvolvida?

( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial

3. Métodologia (1,5)
- É claramente definido
- É coerente com os objetivos do TCC?
- Os aspectos éticos foram explicitados (quando for o caso)

( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial

4. Desenvolvimento (3,5)
- A estrutura do trabalho contempla os objetivos do TCC?
- Utiliza referenciais teóricos coerentes e atuais com a literatura
acadêmica na área da psicologia e afins?
- Consegue apresentar e discutir adequadamente o problema de
investigação estipulado?
- Os resultados apresentados estão claros?
- Realiza-se confronto dos resultados com outros estudos?
- Os achados correspondem aos objetivos propostos?
- Tabelas e figuras estão adequadas (quantidade e
qualidade)?

(
(
(
(

) Sim
) Sim
) Sim
) Sim

(
(
(
(

)
)
)
)

Não
Não
Não
Não

(
(
(
(

) Parcial
) Parcial
) Parcial
) Parcial

(
(
(
(

) Sim
) Sim
) Sim
) Sim

(
(
(
(

)
)
)
)

Não
Não
Não
Não

(
(
(
(

) Parcial
) Parcial
) Parcial
) Parcial

103

5. Considerações Finais (1,0)
Apresenta considerações sobre o processo de pesquisa,
limites e contribuições, propostas para trabalhos futuros?
6. Referências (1,0)
- É coerente, clara e precisa?
- Está de acordo com as normas da APA?
7. Apresentação Oral (2,0)
- Utiliza adequadamente recursos didáticos?
- É clara e objetiva?
- Demonstra domínio sobre o tema exposto?
- Respeita o tempo de apresentação?
Nota Final

( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial

( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcial
(
(
(
(

) Sim
) Sim
) Sim
) Sim

(
(
(
(

)
)
)
)

Não
Não
Não
Não

(
(
(
(

) Parcial
) Parcial
) Parcial
) Parcial

Parecer Final

Juiz de Fora, _____ de ___________________ de _________.

Membro da Banca Examinadora:__________________________________________
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Anexo 6
Ficha de Avaliação Final da Comunicação Cientifica

NOME

NOTA

Orientador (a)
Examinador (a)
Examinador (a)
Discentes
Média Final

O Trabalho de Conclusão de Curso do(a) Discentes acima referido foi:

________________
(Aprovado/reprovado)

___________________________
Professor (a) Orientador
___________________________
Professor a) Examinador
___________________________
Professor a) Examinador

Juiz de Fora, ____ de ____________________ de _________.
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Anexo7
Termo de Ciência – Entrega Final do Artigo

Juiz de Fora, _____ de ___________ de _____.
À
Professora Daniele Antunes Rangel
Coordenadora do Curso de Psicologia
Prezada Senhora,
Informo que estou ciente da obrigação de entregá-la, em até 10 dias úteis, a versão final do
artigo em duas cópias, sendo uma impressa e outra em mídia eletrônica (CD ou pen drive) com todas as
alterações sugeridas pela banca examinadora.
Declaro ainda está ciente de que a cópia de trabalhos ou textos, seja da internet ou de livros, é
considerada plágio. Tal procedimento implica na anulação do artigo, me obrigando a repetir a disciplina
e me impossibilitando de concluir o curso no período em questão. Além disto, afirmo ter seguido as
normas exigidas no Regulamento do Projeto Experimental I e II e as orientações do professor orientador.
Por fim, informo que fui notificado que caso não entregue o referido trabalho no prazo
estipulado, poderei ter a minha apresentação cancelada e, consequentemente, minha colação de grau
comprometida.

Atenciosamente,

Aluno(a):____________________________________

Prof.(a) Orientador(a):___________________________

P.S. Prazo máximo para entrega deste material:___ / ___ / ____.
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MODELO 1 - CAPA
FACULDADE MACHADO SOBRINHO
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

O SIGNIFICADO E RELEVÂNCIA DO LÚDICO PARA A CRIANÇA COM CÂNCER NO
AMBIENTE HOSPITALAR

Cláudia Guimarães de Siqueira

Juiz de Fora
Junho/2013
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MODELO 2 – FOLHA DE ROSTO
CLÁUDIA GUIMARÃES DE SIQUEIRA

O SIGNIFICADO E RELEVÂNCIA DO LÚDICO PARA A CRIANÇA COM CÂNCER NO
AMBIENTE HOSPITALAR

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para
aprovação na disciplina Projeto Experimental II da graduação em
Psicologia da Faculdade Machado Sobrinho.

Juiz de Fora,
Junho/2013
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MODELO 3 - FOLHA DE APROVAÇÃO
FACULDADE MACHADO SOBRINHO
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

O SIGNIFICADO E RELEVÂNCIA DO LÚDICO PARA A CRIANÇA COM CÂNCER NO
AMBIENTE HOSPITALAR

Cláudia Guimarães de Siqueira

Aprovado em: ___ / ___ / ___

BANCA
__________________
Prof. 1
__________________
Prof. 2
__________________
Prof. 3
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MODELO 4 - DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus filhos, Melina e Leonel.
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MODELO 5 – AGRADECIMENTO

Agradeço primeiramente a Deus que é a fonte de toda minha energia.
Agradeço a Faculdade Machado Sobrinho por contribuir com meu aprendizado.
Agradeço a X,
Agradeço a Y,
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MODELO 6 - EPÍGRAFE

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Fernando Pessoa.
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ANEXO 4
Regulamento
Núcleo Docente Estruturante

Portaria nº. ____/2014-DIR, de _____ de abril de 2014.

Aprova o Regulamento dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos
da Faculdade Machado Sobrinho.

O Diretor da Faculdade Machado Sobrinho, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto
nos Artigos 9º, I e 59 do Regimento da Faculdade e na Resolução 01/2010-CONAES, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos da Faculdade
Machado Sobrinho.
Art. 2º A composição e as atribuições dos Núcleos Docentes Estruturantes deverão se ajustar a este
Regulamento.
Art. 3º Revogar as disposições em contrário.
Juiz de Fora, ___ de abril de 2014.

Prof. José Luiz de Sousa Botti
Diretor
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FACULDADE MACHADO SOBRINHO

NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES
REGULAMENTO

Art. 1º Os Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos Superiores da Faculdade Machado
Sobrinho são órgãos colegiados autônomos e consultivos, responsáveis pela formulação, implantação,
execução, acompanhamento e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Parágrafo único. Os NDEs serão constituídos por membros do corpo docente dos respectivos
cursos, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de
conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como
importantes pela Faculdade, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.
Art. 2º. A constituição dos NDEs será aprovada pelo Colegiado de Centros da Faculdade, com a
observância dos seguintes critérios:
I-Será constituído por um mínimo de cinco professores pertencentes ao corpo docente do curso.
lI-Terá, pelo menos, sessenta por cento de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós- graduação stritco sensu;
III-Todos os membros atuarão em regime de trabalho parcial ou integral, sendo pelo menos 20%
em tempo integral;
IV-O mandato dos membros do NDE será de três anos, admitida uma recondução.
V-A renovação dos integrantes será alternada, de forma a assegurar uma continuidade no
processo de acompanhamento do curso.
VI-Os componentes do NDE serão indicados pelos Coordenadores de Curso.
VII-Perderá o mandado o membro do NDE que pedir o desligamento ou que for desligado por
proposta do Coordenador, justificadamente.
Art. 3º. O prazo do mandato poderá ser abreviado a qualquer tempo por interesse institucional
ou por manifestação expressa do membro por motivos pessoais.
Parágrafo único. O Coordenador do curso presidirá o NDE
Art. 4º São atribuições dos Núcleos Docentes Estruturantes da Faculdade:
I-Elaborar e atualizar semestralmente os projetos pedagógicos dos cursos, definindo a
concepção, o perfil e os seus fundamentos.
II-Reestruturar os currículos e submetê-los ao Colegiado de Centros, sempre que julgar
necessário ou por imposição de norma superior.
III-fixar as diretrizes gerais das ementas e dos planos de ensino das disciplinas;
IV-assessorar o Coordenador do Curso nas adequações necessárias dos planos de ensino, a fim
de torná-los exequíveis;
V-analisar e avaliar os planos de ensino dos componentes curriculares;
VI-zelar pela integração interdisciplinar entre as múltiplas atividades afetas aos conteúdos
programáticos constantes dos currículos;
VII-contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso dos cursos;
VIII-acompanhar as atividades do corpo docente;
IX-zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso;
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X-supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento dos cursos definidas pelo Colegiado
de Centros da Faculdade.
XI-Sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa que se entendam
necessárias ao desenvolvimento das atividades do Curso;
XII-zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelo Curso;
XIII-promover o pleno desenvolvimento da estrutura curricular do curso;
Art. 5º. São atribuições dos Presidentes dos Núcleos Docentes Estruturantes:
I-Convocar e presidir as reuniões, com direito ao voto de qualidade;
II-Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
III-Encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes;
IV-Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE;
V-Coordenar a integração do NDE com os demais órgãos Colegiados e setores da instituição;
VI-Indicar coordenadores para as atribuições do NDE.
Art. 6º. O NDE reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semestre e, extraordinariamente,
sempre que o Presidente julgar necessário ou por deliberação da maioria absoluta de seus membros.
§1º. A convocação dos os seus membros será feita com quarenta e oito horas de antecedência.
§2º. Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo de que trata o parágrafo
anterior, desde que todos os membros do NDE do Curso tenham conhecimento da convocação e
ciência das causas determinantes de urgência dos assuntos a serem tratados.
Art. 7º. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples dos votos.
Art. 8º. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação.

Juiz de Fora, 14 de março de 2014.

___________________________________________
Prof. José Luiz de Souza Botti
Diretor da Faculdade Machado Sobrinho
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Curso de Psicologia
INSTITUTO VIDA
Clínica Escola do curso de Psicologia
NORMAS DE FUNCIONAMENTO
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS ESTAGIÁRIOS
1.1

DISPOSIÇÕES GERAIS


O aluno-estagiário deverá cumprir 4 (quatro) horas por semana de estágio no Instituto
Vida. Se, porventura, estiver sem pacientes em atendimento, ficará de plantão na clínica e
acompanhará a realização das triagens. Não pe permitido o cumprimento de mais de 4
(quatro) horas por semana a não ser quando autorizado por um dos psicólogos supervisores
devido a motivos de saúde, feriados ou recesso; e ainda nestes casos, o aluno não poderá
ultrapassar 6(seis) horas semanais.



O aluno-estagiário deverá manter sua conduta de acordo com o Código de Ética do
Psicólogo e suas regulamentações específicas;



Zelar pela manutenção e funcionamento dos equipamentos e material do Instituto Vida
segundo as orientações recebidas;



Manter o silêncio necessário para o bom andamento dos atendimentos quando estiver
usando as dependências do Instituto Vida;



Vestir-se de forma apropriada ao exercício de sua prática profissional;



Manter atualizado o registro dos casos atendidos;



Arquivar os casos encerrados.



Agir com decoro para com os usuários, colegas, supervisores e funcionários do Instituto
Vida;

1.2

RESERVA DE SALAS E HORÁRIOS
 Para marcação de horários de atendimento, estagiário deverá consultar, no quadro de
horários, a disponibilidade da sala para que possa definir o seu horário de atendimento.
 Após agendamento deverá comunicar o horário escolhido para que este possa ser marcado
no referido quadro.
 É também de responsabilidade do estagiário comunicar ao psicólogo-técnico quando
houver qualquer alteração no horário. Ou, quando porventura, precisar repor alguma
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consulta. Caso seja necessário algum tipo de reposição ou troca de horário o alunoestagiário só poderá fazer tal alteração mediante consentimento do psicólogo-técnico
responsável e da consulta ao quadro de horários.
 O tempo da consulta deverá ser previamente estabelecido com seu supervisor e
comunicado ao psicólogo técnico para organização do quadro de horários.
 Os estagiários devem chegar ao Instituto Vida com antecedência de trinta (30) minutos do
horário agendado com seu paciente para que sejam realizadas a organização da sala e a
retirada dos materiais necessários ao atendimento e devem proceder da mesma forma ao
saírem do Instituto Vida.
1. 3

SOBRE O CONTRATO COM OS USUÁRIOS


O primeiro contato com os pacientes é sempre realizado pelo psicólogo-técnico
responsável pelo Instituto Vida acompanhado de um aluno-estagiário. Os contatos
posteriores serão realizados pelo aluno-estagário em comum acordo com o referido
supervisor de estágioO contrato deverá ser realizado na primeira consulta com o usuário.



Na primeira consulta realizada com o paciente o estagiário deverá realizar o contrato de
atendimento. Os pontos a serem tratados são:
- Para adultos:
 O compromisso com o horário firmado;
 O desligamento mediante três faltas sucessivas sem justificativa;
 O pagamento simbólico;
- Para crianças e adolescentes:
 O compromisso com o horário firmado;
 O desligamento mediante três faltas sucessivas sem justificativa;
 A responsabilidade pelas crianças/adolescentes – deverá vir acompanhado por
um responsável, caso o responsável autorize a criança/adolescente a vir sozinho,
ele deverá assinar um documento que registre tal autorização e deverá fornecer
formas de comunicação para o não comparecimento da criança/adolescente.
 O pagamento simbólico;

1.4

SOBRE A RETIRADA DE MATERIAIS


O Instituto Vida conta com uma armários fechados onde se encontram os documentos e
os brinquedos. Caso o estagiário precise utilizar quaisquer destes materiais deverá
requisitá-los ao psicólogo-técnico.
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NO caso do armário de brinquedos – o estagiário, com anuência do psicólogo-técnico,
anotará, em documento específico, os materiais que estão sendo disponibilizados, fazendo
constar data, hora e assinatura; após a utilização dos mesmos o estagiário deverá pedir ao
psicólogo-técnico que confira e assine a devolução dos mesmos.



O uso adequado dos materiais será de responsabilidade do estagiário que o retirou até que
seja feita a devolução.



Após o uso o estagiário devolverá os materiais que serão devidamente conferidos e em
seguida assinará a devolução dos mesmos.



No caso de documentos de arquivo – é expressamente proibido o manuseio do arquivo sem
autorização do psicólogo-responsável. É necessária a autorização mesmo quando for para
atualizar o caso pelo qual o estagiário é responsável. Após a autorização de retirado do
material o aluno poderá manuseá-lo dentro dos limites do Instituto Vida; só sendo
permitido qualquer outro tipo de retirada, para efeito de consulta ou estudo, quando for
pedido pelo supervisor responsável ou par a realização dos relatórios finais. Nesses casos
os mesmos serão conferidos e será feita a anotação de data de empréstimo e devolução

1.5 SOBRE OS RELATÓRIOS E ARQUIVAMENTO DOS CASOS ATENDIDOS
 O CPF (Conselho Federal de Psicologia), conforme resolução CFP n° 001/2009 exige o
registro e arquivamento, por 5 (cinco) anos dos documentos decorrentes dos atendimentos
prestados. Os mesmos deverão ser mantidos sobre sigilo e em arquivo específico e deverão
conter assinatura tanto do estagiário quanto do supervisor.
 As orientações sobre a realização dos relatórios deverá ser previamente esclarecida junto
ao professor supervisor de estágio.
 O estagiário deverá realizar seu relatório no próprio Instituto Vida. Caso precise,
porventura, termina-lo em outro lugar, deverá zelar pelo sigilo do mesmo e lembrar que
não é permitida cópia do documento.
 Após levar o relato para a supervisão, deverá pedir ao supervisor que assine o seu relatório
e em seguida deverá entrega-lo para o psicólogo técnico responsável pelo Instituto Vida
para que o mesmo seja arquivado. É terminantemente proibido o acúmulo de relatórios
para entrega, os mesmos deverão ser entregues até o máximo de uma semana após o
atendimento.
 Todo novo caso terá aberta uma pasta referente aos atendimentos e o estagiário será
responsável, em conjunto com o psicólogo-técnico por manter o arquivo atualizado.
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1.6

SOBRE IMPEDIMENTOS E PROIBIÇÕES


Além das restrições descritas no Código de Ética Profissional da Psicologia, é vedado ao
estagiário:
- Abandonar as atividades de estágio, durante o processo, a fim de atender a quaisquer
assuntos particulares, ressalvados os extremos;
- Exigir ou aceitar qualquer título, valores, quantias ou outros bens em razção da
atividade vinculada ao Instituto Vida e que caracterize obtenção de vantagens para si
ou para outrem;
- Retirar da instituição concedente de estágio qualquer documento e/ou material, salvo
em situações expressamente autorizadas ou quem de direito;
- Usar aparelhos celulares e/ou similares durante o período de estágio. Em casos de
urgência deixar o aparelho com o psicólogo-técnico responsável pelo Instituto Vida;
- Caso precise se ausentar do Instituto Vida em horário de estágio, deverá comunicar
sua localização ao responsável e deixar formas de comunicação para caso precise ser
chamado.

1.7

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES:


Caso o estagiário incorra em quaisquer faltas às normas do Instituto Vida serão aplicáveis,
sem prejuízo de outras medias mais graves, as seguintes sanções disciplinares:
I. Advertência escrita e assinada
II. Perda da oportunidade de realizar atendimento n Instituto Vida durante o semestre
vigente.

Juiz de Fora, 01 de agosto de 2016.

_______________________________________
Profa. Daniele Antunes Rangel
Coordenadora do Curso de Psicologia
Psicóloga Técnica do Instituto Vida
Membro do NDE

_______________________________________
Cláudia Guimarães de Siqueira
Psicóloga-Técnica do Instituto Vida
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